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ปรัชญา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะทางการบริหาร
การศึกษา และมีทักษะการบริหารจัดการการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เน้นทักษะการบริหาร
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหาร
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
3. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการวิ จั ย มี ภ าวะผู้ นํ า และการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
การศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาสังคมส่วนรวม
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรื อ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
2. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 - 130,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
(ภาคเรียนละ 1 งวด)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา ของมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏธนบุรี
จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา ดังนี้
จํานวนหน่วยกิต

รายการ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
5. รายวิชาเสริม
รวม
หมายเหตุ

แผน ก (2)
4

แผน ข
4

18
2
12
ไม่นับหน่วยกิต
36

18
8
6
ไม่นับหน่วยกิต
36

แผน ก (2) หมายถึง หลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์
แผน ข หมายถึง หลักสูตรทีท่ ําการค้นคว้าอิสระ
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1. หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต
1046101
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Educational Research Methodology
1046102
การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Quality Assurance
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 18 หน่วยกิต
1066101
หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา
Principles and Process of Educational Administration
1066102
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
Administration of Educational Resources
1066103
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
Public Relation and Community Relation Administration
1066104
การบริหารจัดการทางการศึกษา
Educational Management
1066105
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Educational Policy and Planning
1066106
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับผู้บริหาร
Morals and Ethics for Administrators

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

3 (2-2-5)

หน่วยกิต

2.2 วิชาเลือก สําหรับ แผน ก (2) ให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และสําหรับแผน ข ให้เรียน
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต การเปิดสอนวิชาเลือกนั้นจัดให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อลักษณะของบัณฑิต
ที่ต้องการผลิตหรือพัฒนาให้มากที่สุด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
1047103
วิธีวิทยาการวัดและการประเมินผล
2 (2-0-4) หน่วยกิต
Measurement and Evaluation Methodology
1047104
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Applied Statistics for Educational Research
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1047105
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research Methodology
1067107
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Systems Analysis and Organizational Development
1067108
การบริหารการศึกษาทางเลือก
3 (2-2-5) หน่วยกิต
Administration of Alternative Education
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1067109
1067110
1067111
1067112
1067113
1067114
1067115
1067116

ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3 (3-0-6)
National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Change Management and Conflict Management
กฎหมายการศึกษา
2 (2-0-4)
Educational Laws
การศึกษาเปรียบเทียบในกลุม่ ประชาคมอาเซียน และประเทศอื่น ๆ 2 (2-0-4)
Comparative Education in ASIAN Community and Others
ภาวะผู้นําทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Leadership in Management
การสัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar in Educational Administration
การศึกษาเอกเทศ
3 (150)
Individual Study
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (150)
Practicum in Educational Administration

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก (2) 12 หน่วยกิต
1067117
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 (0-0-48) หน่วยกิต

4. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต
1067214
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 (0-0-24) หน่วยกิต

5. รายวิชาเสริม สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข
5.1 รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิ ชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่าน
ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1016101
หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Principles of Education and Learning
1036101
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Educational Innovation and Evaluation
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5.2 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ
การใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษากําหนด โดยพิจารณา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ที่มีคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1066119
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
English for Graduate Study
1036102
คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
Computer for Graduate Study
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก (2)
ภาคการศึกษาที่ 1
1066101 หลักการและกระบวนการ
บริหารการศึกษา
1066102 การบริหารจัดการทรัพยากร
ปี
ทางการศึกษา
การ 1066103 การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และ
ศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
ที่
1 1046101 วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา
1036102 คอมพิวเตอร์สําหรับ
บัณฑิตศึกษา *
รวม
ปี
ภาคการศึกษาที่ 1
การ 1067117 วิทยานิพนธ์
ศึกษา
xxxxxxx วิชาเลือก
ที่
รวม
2

นก.
3
3
3
2
-

ภาคการศึกษาที่ 2
1066104 การบริหารจัดการ
ทางการศึกษา
1066105 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา
1066106 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสําหรับ
ผู้บริหาร
1046102 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
1066119 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา *

นก.
3
3
3
2
-
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รวม

11

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

6 1067117 วิทยานิพนธ์
2

6

8

6
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รวม

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
1066101 หลักการและกระบวนการ
บริหารการศึกษา
1066102 การบริหารจัดการทรัพยากร
ปี
ทางการศึกษา
การ 1066103 การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และ
ศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
ที่
1 1046101 วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา
1036102 คอมพิวเตอร์สําหรับ
บัณฑิตศึกษา *
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
ปี
การ xxxxxxx วิชาเลือก
ศึกษา xxxxxxx วิชาเลือก
ที่ xxxxxxx วิชาเลือก
2
รวม

นก.
3
3
3
2
-

ภาคการศึกษาที่ 2
1066104 การบริหารจัดการ
ทางการศึกษา
1066105 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา
1066106 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสําหรับ
ผู้บริหาร
1046102 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
1066119 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา *

นก.
3
3
3
2
-
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รวม

11

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3 1067118 การค้นคว้าอิสระ
3 COMPRE การสอบประมวลความรู้
2

6

8

6
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รวม

