หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Program in Educational Administration
M. Ed. (Educational Administration)

3. วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
5.3 การรับเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตร รับ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้ดี โดยใช้
วิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม. การ
บริหารการศึกษา)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
- คณะกรรมการสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็ นชอบหลั กสู ตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
- เริ่มใช้ในปีการศึกษาศึกษา 2560 เป็นต้นไป

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ ในปีการศึกษา 2560

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ กษาจากหลั ก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
สามารถประกอบอาชีพและหรือปฏิบัติงานลักษณะต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.2 ผู้บริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการทางการศึกษา
8.4 นักวิเคราะห์นโยบายและการวางยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
8.5 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1*

นายพรศักดิ์ สุจริตรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2*

นายชวน ภารังกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3*

นางสาวพัชราวลัย สังข์ศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี/โท/เอก
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ปร.ด.
อาจารย์
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ปร.ด.
ผู้ช่วย
ศศ.บ.
ศาสตราจารย์
กศ.ม.
ปร.ด.

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการนิเทศ
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษา
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาผู้ใหญ่)
การบริหารการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา
ที่จบ
2530
2537
2540
2551
2524
2534
2552
2527
2540
2556
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ
ที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญศาสตร์การบริหารการศึกษา เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความสาคัญ ดังนี้
1) เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาในหน่วยงานสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ในท้องถิ่นตลอดจนรวมไปถึงระดับประเทศ
2) เป็นการพัฒนาผู้บริหาร หน่วยงาน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน และโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3) เป็นการพัฒนาผู้บริหารสามารถให้ประยุกต์ศาสตร์บริหารการศึกษาเข้ากับศาสตร์สหวิทยาการ
ด้านต่าง ๆ และนาความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
4) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและ
การบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะ ดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาพัฒนาความรู้ และการประกอบวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา
วิชาการบริหารการศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์การวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษารวมถึง
การใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาคัญต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสภาพแวดล้ อ มในการบริ ห ารการศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตมหาบั ณฑิต ให้ มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม
จริย ธรรมและจรรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา สามารถแก้ปัญหาทางจริยธรรม
ทางการบริหาร ที่ซับซ้อนได้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา
เป็นระบบทวิภาค แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน กาหนดระยะเวลาและจานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวน
เทียบเคียงกันกับการศึกษาภาคปกติ ให้ถือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 1
ข้อ 6 (1)
1.3 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเข้าฟังสัมมนาที่เกี่ยวข้องการบริหารการศึกษา การเรียนรู้
จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษา
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวัน – เวลาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สาเร็จปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
2.2.2 นั กศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริห ารการศึกษาจะต้องผ่ านการสอบข้อเขียน
ทางการศึกษา/การบริหารการศึกษา และสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 นักศึกษาจะต้องสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีส่ าขาวิชา/มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ : ผลสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่นามารวมกับผลการสอบคัดเลือก
แต่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครที่ยื่นผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐานในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
2.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้สมัครเข้าเรียนได้
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2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในรอบ 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564)
และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้
จานวนนักศึกษา
แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

2559
ก2 ข
19 3
19 3

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
ก2 ข ก2 ข ก2
ข
19 3 19 3
19
3
19 3 19 3
19
3
22
22
22

2563
ก2
ข
19
3
19
3
22

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาเดียวกันหรือในหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถ
เทียบโอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศของมหาวิทยาลัย

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1 (แบบ ก2) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2) แบบ 2 (แบบ ข) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กาหนดรูปแบบการศึกษา
เป็น 2 แผน ดังนี้
จานวนหน่วยกิต
รายวิชา/วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
24
24
- รายวิชาบังคับ
(21)
(21)
- รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
(3)
(3)
หมวดวิชาเลือก
9
15
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
12
6
รวม
45
45
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3.1.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)
ก) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทั้ง 2 แบบ ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วย
กิต ดังต่อไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
EA64001 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 1
English for School Administrators I
EA64002 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2
English for School Administrators II
EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
Computers and Information Technology for Graduate Level

น(ท-ป-ค)
NC
NC
NC

ข) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทั้ง 2 แบบ ที่ไม่มีวุฒิครู หรือไม่ได้สาเร็จ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู ) หรือไม่ได้สอบเทียบวิชาชีพครูต้องลงเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานโดยนับหน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
EA64104 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Education and Learning Management
EA64105 นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Learning Innovation and Educational Evaluation
รหัส
EA64201
EA64202
EA64203
EA64204
EA64205
EA64206
EA64207
EA64208

3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
ชื่อวิชา
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
Theory and Practice of Educational Administration
นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
Innovation for School Administration
ภาวะผู้นาทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา
Instructional Leadership and Educational Supervision
การพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
Developing Professional School Administration
การส่งเสริมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
Promoting Quality and Educational Quality Assurance
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
Research for Educational Administration Development
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายสาหรับผู้บริหารการศึกษา
Moral Ethical and Law of administrators
การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
Practicum in Field Experience in School Administration and
Educational Administration

24 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(90)
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รหัส
EA64301
EA64302
EA64303

EA64304
EA64305
EA64306
EA64307
EA64308

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก (Elective Course)
ชื่อวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
การบริหารการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิด
Educational Administration Promoting Thinking Skills
การบริหารการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนระบบ สองภาษา และ
โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
Educational Administration for International school, Bilingual
School and English as a medium instruction school
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
Educational Administration for the 21st Century
การบริหารการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน
Educational Administration in the Context of AEC
การบริหารการศึกษาตามแนวทางพระราชดาริ
Educational Administration According to His Majesty’s Initiatives
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น
Innovation of Locals Educational Administration
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration

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

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

3.1.3.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ (Thesis for Coursework
Program)
รหัส
EA64401
EA64502

ชื่อวิชา
แผน ก (แบบ ก 2) วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ข การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
รหัส - ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
EA64201 หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
EA64205 การส่งเสริมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
EA64207 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร
การศึกษา

น(ท-ป-ค)
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์

EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
EA64001 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 1
EA64206 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
EA64204 การพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 2 ภาคเรียน 1
รหัส - ชื่อวิชา
EA64002 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2
EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
EA64203 ภาวะผู้นาทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา
EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
EA64202 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัส - ชื่อวิชา
EA64401 วิทยานิพนธ์

3(2-2-5)
หน่วยกิต
NC
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
NC
NC
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(90)

หน่วยกิต
12

3.1.4.2 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม แผน ข
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส-ชื่อวิชา
EA64201 หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
EA64205 การส่งเสริมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
EA64207 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร
การศึกษา
EA643XX วิชาเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส-ชื่อวิชา
EA64001 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา 1
EA64206 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
EA64204 การพัฒนาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัส-ชื่อวิชา
EA64002 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา 2
EA64003 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
EA64203 ภาวะผู้นาทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา
EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส-ชื่อวิชา
EA64202 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
EA64208 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและบริหาร
การศึกษา
EA643XX วิชาเลือก
EA643XX วิชาเลือก
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัส - ชื่อวิชา
EA64502 การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต
NC
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
NC
NC
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(90)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
6
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.1 นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนด จานวน 45
หน่วยกิต
2.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
และ/หรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
แผน ก แบบ ก 2
1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไดรับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
3) สอบผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามที่สาขาวิชากาหนดฯ
แผน ข
1) เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2) สอบผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชากาหนดฯ และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

