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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาภาวะผู้นําและการบริหาร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 5
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
คณะ
: บัณฑิตวิทยาลัย / คณะครุ ศาสตร์
หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Leadership and Administration
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร
ชือย่อ : ปร.ด (ภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร)
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม : Doctor of Philosophy (Leadership and Administration)
ชือย่อ : Ph.D. (Leadership and Administration)
3. วิชาเอก

: สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร

4. จํานวนหน่ วยกิต
: จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก หลักสูตร 3-6 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
ไม่มีหลักสูตรร่ วม แต่มคี วามร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยอืนในด้านการสอน การเป็ นอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทังในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอืน ๆ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร :
6.1 เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
6.2 เริ มใช้ในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา
เป็ นต้นไป
6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครังที 6/2555 เมือวันที 18 มิถุนายน พ.ศ 2555
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครังที 7/ 2555
เมือวันที 20 มิถุนายน พ.ศ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ต รมีค วามพร้ อมเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานของหลัก สู ต รคุณ วุฒิปริ ญญาเอก
ทางด้านภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร ในปี การศึกษา 57
8. อาชีพทีสามารถประกอบอาชีพได้ หลังสําเร็จการศึกษา :
8.1 ผูส้ อนในสถาบันการศึกษาของรัฐหรื อเอกชนทีมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
. วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
. ผูบ้ ริ หารองค์การภาครัฐ /หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8.4 ผูป้ ระกอบอาชีพธุรกิจ/นักการเมือง/ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
. ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชน
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9. ชื อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ชื อ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
ปี ทีสําเร็จ หมายเลขบัตรประชาชน
ผศ.ดร.วสันต์ชยั กากแก้ว
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3- -00 ภูมิภาค
ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ
ศษ.ด (การบริ หารการศึกษา)
- รศ.ดร.อนันต์ชยั พงศ์สุวรรณ Ph.D. in Education
- Administration (Washington
State University, USA)
อ.ดร.พีระศักดิ วรฉัตร
กศ.ด (การบริ หารการศึกษา)
2550 3-4511-00399-535
อ.ดร.ประภาพร บุญปลอด
ปร.ด (ความเป็ นผูน้ าํ และการ
2555 3-3201-01329-433
บริ หารการศึกษา)
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน :
อาคารคณะครุ ศาสตร์ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรดําเนิ นการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ.
แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที 3 พ .ศ. 2551 และเป้ าหมายของกรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที พ.ศ 2545-2551 โดยการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือผลิตและพัฒนาบุค ลากรทีมี
คุณ ภาพสามารถปรั บตัว สําหรั บงานทีเกิ ดขึ นตลอดชีวิต พัฒ นาศัก ยภาพอุดมศึกษาในการสร้ าง
ความรู ้ และนวัต กรรมเพือเพิ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศในยุค โลกาภิ ว ตั น์
สนับสนุ นการพัฒ นาทียังยืนของท้องถิ นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิ น การกํากับ
มาตรฐานและเครื อข่ ายอุด มศึก ษา บนพืนฐานของเสรี ภ าพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ ซึงสัมพันธ์กบั ความเปลียนแปลงสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทีเน้นการเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา เพือกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีการร่ วมลงทุน
ระหว่างประเทศ ภาวะการครองชีพและการใช้จ่ายหลายภาคส่วนผูกติดกับตลาดในภูมิภาคอาเซียน
และภู มิภาคเศรษฐกิ จ อืนของโลก ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โ ภคภายในประเทศปรั บตัว และพร้ อมรั บการ
เปลียนแปลงดังกล่าวทีไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนันการผลิตบัณฑิตด้านการบริ หารต้องสามารถ
บริ การและจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ดงั กล่าว
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11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเปลี ยนแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที สมาชิ ก ในสัง คมส่ ว นใหญ่ น ํา เอาวิ ถี
ชีวิตประจําวันผูกติดกับการซือ การขายและการบริ โภคเป็ นหลักจึงทําให้คนส่วนใหญ่ดิ นรนเพือหา
งานทําและมุ่งหน้าเข้าเมืองใหญ่ ดิ นรนขวนขวาย หางานทําเพือให้ได้มาซึงเงินทีใช้เป็ นสื อกลางใน
การแลกเปลียนกับสิ งต่างๆ ทีตนต้องการทําให้เกิดการกระจุกตัวของกลุ่มคนจนทําให้เงินเป็ นปั จจัย
หลัก ในการใช้ชีวิต ประจําวันทีมีลกั ษณะบริ โ ภคนิ ยมและวัตถุนิยม ด้ว ยเหตุนี จึงเกิดปั ญหาทาง
สังคมมากมาย อาทิ ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ การปลอมปนสินค้า การละเมิดลิขสิ ทธิ
ทางปั ญ ญาตลอดทังการทุ จ ริ ต ดัง นันการจัด การศึก ษาในระดับ นี จึ ง ต้องมี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
เปลียนแปลงได้และทีสําคัญเมือมีการเปลียนแปลงจะมีผนู ้ าํ การเปลียนแปลง (Change Agent) และ
ผูต้ ่ อต้านการเปลียนแปลง (Resistance to change) เสมอ การผลิต บัณ ฑิต ในสาขานี จึ งมุ่งให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ไขปัญหาต่างๆ มีความสามารถในการทํางานเป็ นกลุ่ม มีความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นนักวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ ทีมีคุณภาพ และ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ เพือให้เป็ นไปตามความ
ต้องการ ในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีบริ หารงาน สามารถ
พึงตนเอง และตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับ
ความสําคัญของผูน้ ํายุค ใหม่ต ้องใช้ความฉลาด นําไหวพริ บมาแก้ไขปั ญหาเปิ ดโอกาสให้คนใน
องค์กรเข้ามามีส่วนร่ วม เคารพ ยอมรับความเป็ นคนของแต่ละคน ยึดเป้ าหมายองค์กรเป็ นสําคัญ
การเป็ นผูป้ ระสานประโยชน์เพือให้บริ การทีดี เปิ ดโอกาสให้บุคคลทังหลายมาทําความเข้าใจและ
รับฟังความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ เสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม ประสาน
การดําเนินงานและประเมินผลงานอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีการประเมินตนเอง
และองค์ก รอย่างสมําเสมอ เน้นความสําคัญในธรรมาภิบาล การดํารงตนอยู่ในสังคม อย่างมีจิ ต
วิญญาณ และอุดมการณ์ นอกจากความคิดดีแล้วต้องกล้าทําความดี ต้องรู ้จุดดี จุดเด่น ของตนเอง
และทําให้องค์กรพร้อมทีจะแข่งขัน เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอืน และทีสําคัญต้องอาสาทํางาน กล้า
ทีจะทํางานอย่างท้าทายการเปลียนแปลงของระบบสากลและของโลก
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ด ัง ที กล่ า วแล้ว จึ ง ส่ ง ผลให้ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สุ ริ นทร์
ต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยยึด
เกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชี พ ที เน้น ให้ผูเ้ รี ยนได้รั บ การพัฒ นาทังมาตรฐานความรู ้ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิตนตามเกณฑ์วิชาชีพทีองค์องค์กรวิชาชีพกําหนด
มาตรฐานวิชาชี พจึงเป็ นเครื องมือสําคัญของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีจะต้องประพฤติ ปฏิบัติ
เพือให้เกิดผลดีต่อผูร้ ับบริ การอันถือเป็ นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ ซึงผู ้
ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพือให้เกิดความรู ้ความเช้าใจทีถูกต้องให้สามารถนําไปใช้ทีเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยบัณฑิตจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้องให้สามารถนําไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู งและได้รับการยกย่องจากสังคม การพัฒนา
หลักสูตรนีจึงมุ่งพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นยุคใหม่ทีต้องมีศกั ยภาพสูง เพือร่ วมพัฒนาองค์กรของตนเองสู่องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ทังนี ด้วยการพัฒ นาความสามารถของผูน้ ํายุคใหม่ ให้เป็ นผูน้ ําการเปลียนแปลง เพิ มพูน
สมรรถนะตนเองอย่ า งต่ อ เนื อง โดยร่ วมมื อ กับ องค์ ก ารชันนํา ทังในและต่ า งประเทศ ด้ว ย
กระบวนการทํางานร่ วมกัน การฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน เพือพัฒนาตนเอง
หลักสูตรมีองค์ประกอบทีเกียวข้อง ได้แก่
1. มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสู ตร ผูท้ รงคุณวุฒิ และ/
หรื อผู ้เ ชี ยวชาญที เกี ยวข้อ งในสาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษา บริ หารธุ ร กิ จ และ
บริ หารรัฐกิจ
2. มีการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย รวมทังความ ต้องการด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
3. มีก ารประเมิน เนื อหาวิชาในการเรี ยนการสอน และนํามาปรั บปรุ งให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
4. มีการนําข้อมูลทีเกียวข้องกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือการพัฒนาท้องถิ นมีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตและส่งเสริ มวิทยฐานะ ด้วยการกําหนดให้มีระบบกระบวนการผลิตและการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึก ษา ตลอดทังบุ คลากรในองค์การ หน่ ว ยงานรัฐวิสาหกิจ ทัง
ภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู ง ตามบทบัญญัติ
ในมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 ดังนันการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรในครังนีจึงเป็ นการสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ ทีต้องการ
ให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุด มศึกษาเพือการพัฒ นาท้องถิ นอย่าง
แท้จริ ง
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
13.1
กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนโดยคณะ/ ภาควิชาอืน
รายวิชาในหมวดวิชาสัมพันธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาการบริ หารการศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาพืนฐานเสริ ม สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทีเปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้องมาเรียน
- ไม่มี . การบริหารจัดการ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ต้องประสานกับอาจารย์/ผูแ้ ทนจากคณะอืนทีเกียวข้องใน
การจัดอาจารย์ผสู ้ อน การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรี ยนรู ้ มาตรฐาน
จรรยาบรรณและวิชาชีพ
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร มีความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพ
ด้านการวิจยั การวิเคราะห์ มีภาวะผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารงาน มีความสามารถใน
การบริ หารความขัดแย้ง เป็ นนักบริ หารทีมีความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย
สาธารณะด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบราชการ การบริ หาร การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ มความสามารถในการแข่งขันแก่
องค์กรในเวทีการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.1 ความสําคัญ
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาความเป็ นผูน้ าํ และการบริ หารการศึกษา ได้รับการอนุ มตั ิ
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมือวันที 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และเริ มรับนักศึกษา
รุ่ นแรกในภาคปลายปี การศึกษา 2550โดยรับนักศึกษารุ่ นทีสองและรุ่ นทีสามในภาคต้นปี การศึกษา
2551 และ 2552 ตามลําดับ จากการดําเนินการรับนักศึกษาและจัดการเรี ยนการสอนเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองมา แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้ถูกนํามาสู่ การปฏิบตั ิเป็ นเวลาพอสมควรแล้ว จําเป็ นต้อง
ได้รับการปรับปรุ งตามเงือนไขการประกันคุณ ภาพที กําหนดให้ต ้องมีก ารปรั บปรุ งหลักสู ตรทุ ก
ระยะ 5 ปี
จากผลการศึกษาวิเคราะห์บริ บทของคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
พบว่า ปัจจัยภายนอกทีเป็ นตัวชีนํากรอบแนวคิดเพือการปรับปรุ งหลักสูตร คือ 1)ความเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วทางสังคม 2) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) กระแสการตอบรับ
การปฏิรูปการศึกษา ซึงทําให้เกิดความต้องการผูน้ าํ การเปลียนแปลงในบริ บททางการศึกษาไทย
สําหรับปัจจัยภายในทีสําคัญคือ ความคาดหวังของรัฐบาลในการบรรลุผลสําเร็ จการปฏิรูปการศึกษา
ทังจากนัยทีกําหนดในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ในการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากศิษ ย์เก่า นักศึกษาปั จจุ บนั คณาจารย์ประจําหลัก สู ต ร
ผูบ้ ริ หารและนักวิชาการทางการบริ หาร พบข้อเสนอแนะทีสําคัญ คือ 1) หลักสู ต รควรเน้นการ
พัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติความเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีมีความหลากหลายสาขา ทังจาก
รายวิชาและการทําวิทยานิ พนธ์ 2) หลัก สู ต รควรกําหนดโครงสร้ างไม่น้อยกว่า 60 หน่ ว ยกิ ต
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า และ 3) การกําหนดรายวิชาในหลักสูตร
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ควรคํานึ งถึ งการมีส่วนร่ ว มของคณาจารย์จ ากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตามทีมีขอ้ ตกลงความ
ร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกจากนัน ยังมีขอ้ เสนอแนะให้กาํ หนดเงือนไขการสําเร็ จการศึกษาโดยให้มีการตีพิมพ์
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในวารสารนานาชาติให้เป็ นอีกทางเลือกหนึงและให้เป็ นโอกาสในการขอรับทุน
สนับสนุนในการทําดุษฎีนิพนธ์ทงจากภายในและภายนอกสถาบั
ั
น เช่น ทุนสนับสนุ นในโครงการ
ปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก จากกองทุนวิจยั แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หาร มีวตั ถุประสงค์เพือผลิต
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทีมีศกั ยภาพในการขับเคลือนให้เกิดความก้าวหน้าหรื อการปฏิรูปการศึกษา จากภาวะ
ความเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง ความสามารถในการทําวิจยั ทังเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ และการ
มีหลักการบริ หารทีเหมาะสม จากกระบวนการทีเข้มแข็งในรายวิชาเรี ยนและการทําดุษฎีนิพนธ์ อัน
จะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือง
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
1. การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอน

กลยุทธ์
1. ประเมินความต้องการจําเป็ น
ของหลักสูตร

หลักฐาน/ดัชนีชีวัด
1.ผลการประเมินความต้องการ
จําเป็ นของหลักสูตร

2. ประเมินเพือพัฒนา กํากับ
ติดตาม การจัดการเรี ยนการสอน
อย่าง ต่อเนือง
3. เร่ งปรับปรุ งหลักสูตร กระบวน
การเรี ยนการสอน เพือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
1. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึง
ประสงค์

2. ผลการประเมินการเรี ยน
การสอนของอาจารย์ผสู ้ อน

2.จัดให้มีการวิจยั เพือพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึง
ประสงค์
3. จัดให้มีการวิจยั ความพึงพอใจ 2. ระดับความพึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามความ
หน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆต่อ

3. ร้อยละของหลักสูตรทีได้
มาตรฐานต่อหลักสูตรทังหมด
1. จัดให้มีการวิจยั เพือพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึง
ประสงค์
2. จัดให้มีการวิจยั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามความ
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ต้องการของหน่วยงานต่างๆทัง คุณภาพของบัณฑิต
ภาครัฐและเอกชน
4.มีการประชาสัมพันธ์
3. การเข้าร่ ว มเป็ นเครื อข่ ายของ
คุณลักษณะของบัณฑิต
หน่วยงานหรื อองค์กรทีเกียวข้อง
ตลอดจนการสร้างเครื อข่ายหรื อ
องค์กรทีสอดคล้องกับหลักสูตร
5. แผนการให้การสนับสนุน
และคําแนะนําแก่นกั ศึกษา

6. แผนการพัฒนานักศึกษาด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจยั เพือสร้างองค์ความรู ้
ใหม่

1. จัด ให้มี ก ารปฐมนิ เ ทศและ
ปัจฉิ มนักศึกษาใหม่และนักศึกษา
ทีจะสําเร็ จการศึกษา
2. สนับ สนุ น ให้มี กิ จ กรรมทาง
วิชาการ จัดอาจารย์ทีปรึ กษาดุษฎี
นิพนธ์อย่างเพียงพอ
3. มีร ะบบให้นัก ศึก ษาสอบถาม
ปั ญหาทังระบบบุ ค คลและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
และวิจยั ทางด้านการศึกษา
บริ หารธุรกิจและบริ หารรัฐกิจโดย
การมีส่วนร่ วมระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
2. การจัดทําดุษฎีนิพนธ์ จะเน้นให้
ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ก า ร วิ จั ย ที เ อื อ
ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาวิ ช าชี พ
และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่

ต้องการของหน่วยงานต่างๆทัง
ภาครัฐและเอกชน
3. มีการประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตลอดจนการสร้างเครื อข่าย
หรื อองค์กรทีสอดคล้องกับ
หลักสูตร
1. การจัดปฐมนิ เทศและปั จฉิ ม
นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ แ ล ะ
นักศึกษาทีจะสําเร็ จการศึกษา
2. ความเพียงพอของอาจารย์
ทีปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ การให้ก ารสนับ สนุ น และ
คําแนะนําในการศึกษา
1. จัดสัมมนาทางวิชาการ
ทางด้านการศึกษา บริ หารธุรกิจ
และบริ หารรัฐกิจ

2. จํา นวนปั ญ หาการวิ จ ัย ที
เกียวข้องกับสาขาวิชาการศึกษา
บริ หารธุรกิจและบริ หารรัฐกิจ
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสู ตร
ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค หนึ งปี การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ภาคการศึ ก ษา
หนึงภาคเรี ยนมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ หรื อระบบอืนทีเทียบเคียงกันได้ไม่ตากว่
ํ า
นี และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาเทียบในสัดส่ วนเท่ากับระยะเวลาศึกษา
ตามภาคเรี ยนปกติ โดยจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรทีผูเ้ รี ยนต้องลงทะเบียนและได้ผลการเรี ยนครบ
โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต แบ่งเป็ น แบบ คือ
) แบบ เป็ นแบบแผนการจัดการศึกษาทีเน้นการทําการวิจยั เป็ นหลักโดยมีการ
ทําดุษฎีนิพนธ์เพือให้เกิดความรู ้ใหม่เป็ นหลัก โดยนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท จะต้องทํา
ดุษฎีนิ พนธ์ ไม่น้อยกว่า หน่ วยกิ ต แต่ อาจเรี ยนรายวิชาเพิ มเติมและ/หรื อ ทํากิ จกรรมทาง
วิชาการอืนเพิ มเติมอีกโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยต้องมีผลสัมฤทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บัณฑิ ตศึกษากําหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริน ทร์ ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
) แบบ เป็ นแบบแผนการศึกษาทีเน้นทังการวิจยั และลงทะเบียนเรี ยนเพิ มเติม
โดยมีการทําดุษฎี นิพนธ์ทีมีคุ ณภาพสู งและก่อให้เกิ ดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พโดย
นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทจะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิตและลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาเพิ มเติม อีกไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ทังนี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ) และ ) จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณา

1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา :
คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าศึกษาแบบ 1 ประกอบด้วย
2.2.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลียไม่ตาํ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า โดยต้องผ่านการทําวิทยานิ พนธ์ทีมีค่าไม่ตากว่
ํ า
12 หน่ วยกิต หรื อเคยเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ หรื อ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรื องานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ทีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง หรื อหน่วยงานอืนให้การรับรอง หรื อคณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นสมควร
2.2.2 หากสํา เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโทที ไม่ ไ ด้ผ่ า นทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้อ งมี
ประสบการณ์การทํางานด้านการวิจยั และมีทักษะในการวิจยั โดยมีหลัก ฐานผลงานมาแสดงต่ อ
คณะกรรมการ
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2.2.4 คุณสมบัติอืน ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คุณสมบัตผิ ้ศู ึกษาแบบ 2 ประกอบด้วย
2.2.5 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทางสาขาการศึกษา การบริ หารธุรกิจ การ
บริ หารรัฐกิจ หรื อสาขาวิชา ด้านสังคมศาสตร์หรื อสาขาวิชาทีสัมพันธ์กนั และได้คะแนนเฉลียไม่ตาํ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า โดยต้องผ่านการทําวิทยานิ พนธ์ทีมีค่าไม่ตากว่
ํ า
12 หน่วยกิต
2.2.6 หากสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททีไม่ได้ผา่ นทําวิทยานิพนธ์ดงั กล่าว จะต้องเรี ยน
รายวิชาเพิ มเติมตามทีคณะกรรมการกําหนด
2.2.7 กรณี ที สมัค รเข้า ศึ ก ษาแต่ ไ ม่ มี พืนฐานความรู ้ ด ้า นการบริ หารการศึ ก ษา ต้อ ง
ลงทะเบี ยนเรี ยนในระดับปริ ญญาโท หลัก สู ต รการบริ ห ารการศึก ษาตามรายวิชาที กําหนดใน
หลักสูตรเพือเป็ นพืนฐานเฉพาะด้านตามทีคณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
- ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริ นทร์ ว่าด้วยการจัด การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ผูส้ มัค รต้องนําผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเค้าโครงการวิจ ัย
(Concept paper) มาแสดงต่อคณะกรรมการในการคัดเลือกด้วย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นัก ศึ ก ษาที สมัค รเข้า เรี ยนในหลัก สู ต รนี บางราย อาจมี ค วามรู ้ พื นฐานด้า นการวิ จ ัย
ภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สําหรับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิว เตอร์ ต ามเกณฑ์ ในกรณี ที นัก ศึก ษาจํา เป็ นต้องปรั บความรู ้ ความสามารถขันพืนฐาน
สาขาวิชาจะจัดให้นักศึก ษาเรี ยนวิชาสถิติ เพือการวิจยั ภาษาอังกฤษ และคอมพิว เตอร์ เพิ มเติ ม
จึงอาจต้องให้ลงทะเบียนเรี ยนเพิ มเติมแบบไม่นบั หน่วยกิต
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ในกรณี ทีนักศึกษาจําเป็ นต้องปรั บความรู ้ ความสามารถขันพืนฐาน สาขาวิชาจะจัดให้
นักศึกษาเรี ยนวิชาสถิติเพือการวิจยั ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพิ มเติม
. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
ปี การศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาทีรับใหม่ (ชันปี ที )
นักศึกษา ชันปี ที
นักศึกษา ชันปี ที 3
นักศึกษา ชันปี ที 4
รวม
นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึ กษา
4
5
6
7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
60
15

8
15
15
15
15
60
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
. . งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและ
ลงทะเบียน

4
,000

5
1,500,000

ปี งบประมาณ
6
2,250,000

7
3,000,000

8
3,750,000

. . งบประมาณรายจ่าย (หน่ วย : บาท)
หมวดรายจ่ าย
หักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย
ร้อยละ
งบลงทุน
งบดําเนินการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าตอบแทนการ
บริ หาร
ค่าตอบแทนการสอน
ค่าวัสดุการศึกษาและใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน
รวม

4

2555

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

225,000
,000
35,000

450,000
,000
200,000

675,000
,000
200,000

900,000
,000
200,000

900,000
,000
200,000

90,000
5,

180,000
520,000

270,000
955,

390,000
610,000

90,000
610,000

,000

1,500,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ รินทร์
ว่าด้ว ยการจัด การศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึกษา พ.ศ.
โดยใช้เวลาในการศึก ษาอย่างน้อย ปี
การศึกษาและไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาทีเคยศึกษาในระดับนีของสถาบันอุดมศึกษาอืนมาก่อน เมือเข้าศึกษาในหลักสูตร
นี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทังนีเป็ นไปตามข้อบังคับทีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบ
การเทียบโอน 1 รู ปแบบคือ
- การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันทีได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอืนทีได้รับการรับรองและ/หรื อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เพือใช้นบั เป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในหลักสูตรนี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็ น หมวดวิชา โดยมีสดั ส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวด
วิชาและแต่ละหมวดวิชาดังนี
หมวดวิชา
สัมพันธ์
เฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์
หมวดวิชาพืนฐานเสริ ม

แบบ 1
60
ไม่นบั หน่วยกิต

แบบ 2
9
ไม่นอ้ ยกว่า 15
6
36
ไม่นบั หน่วยกิต

. . รายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรี ยน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
1047106
การวิจยั และสถิติชนสู
ั งเพือการบริ หาร
2507501
ปรัชญาการวิจยั และพัฒนาท้องถิ น
2535301
ทฤษฎีพฒั นาประเทศอันเนืองมาจากพระราชดําริ
2537202
บริ บทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ นและภูมิภาค

(
(
(
(

-

-

)
)
)
)
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. . หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
)วิชาบังคับให้เรี ยน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี
67101
หลัก ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หาร
67102
ทฤษฎีและทักษะผูน้ าํ องค์การ
ธรรมาภิบาลในองค์การ
1067303
การพัฒนาทุนมนุษย์
)วิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี
1068204
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1068206
การจัดการฐานความรู ้
1068031
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สัมมนาความเป็ นมืออาชีพทางการบริ หาร
1068602
การบริ หารนวัตกรรม
การศึกษาอิสระ
1068301
การเมืองและการบริ หาร
. . วิทยานิพนธ์
1) แบบ 1 ดุษฎีนิพนธ์ จํานวน 60 หน่วยกิต
1069910
ดุษฎีนิพนธ์
2) แบบ ดุษฎีนิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต
1069906
ดุษฎีนิพนธ์
1069907
ดุษฎีนิพนธ์
1069908
ดุษฎีนิพนธ์ 3
1069909
ดุษฎีนิพนธ์ 4

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

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

60 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

..
รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่ วยกิต)
( ) หน่ วยกิต
. . . นักศึกษาจะต้องมีความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที
กําหนด โดยพิจารณาจากประกาศนียบัตร หรื อวุฒิบตั รวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หรื อ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผูท้ ีมีคะแนนสอบตํากว่าเกณฑ์ตามทีคณะกรรมการพิจารณากําหนดให้
เรี ยนรายวิชาต่อไปนีโดยไม่นบั หน่วยกิต

16
1557102
1558103

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณั ฑิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ

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

. . . นักศึกษาจะต้องมีความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนด โดยพิจารณาจากประกาศนียบัตร หรื อวุฒิบตั รตามเกณฑ์มาตรฐานสากล หรื อผลการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผูท้ ีมีคะแนนสอบตํากว่าเกณฑ์ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนีโดยไม่นบั หน่วยกิต
4127102
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ องค์การ
3(2-2-5)
. แผนการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
สัมพันธ์
หน่วยกิต
บังคับ
หน่วยกิต (หลัก ทฤษฎีและปฏิบตั ิการบริ หาร)
เสริ ม
หน่วยกิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคเรียนที ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
สัมพันธ์
หน่วยกิต
บังคับ
หน่วยกิต
เสริ ม
หน่วยกิต (ภาษาอังกฤษ )
ภาคเรียนที 3 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
สัมพันธ์
หน่วยกิต
บังคับ
หน่วยกิต
เสริ ม
หน่วยกิต (ภาษาอังกฤษ )
ภาคเรียนที 4 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
เลือก
หน่วยกิต (สัมมนา)
เลือก
3 หน่วยกิต
เลือก
หน่วยกิต
สอบประมวลความรู ้
สอบ Q.E. และหัวข้อ
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ภาคเรียนที 5 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1069906
ดุษฎีนิพนธ์ 1

6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที 6 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1069907
ดุษฎีนิพนธ์ 2

10 หน่วยกิต

ภาคเรียนที 7 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1069908
ดุษฎีนิพนธ์ 3

10 หน่วยกิต

ภาคเรียนที 8 ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1069909
ดุษฎีนิพนธ์ 4

10 หน่วยกิต

3.3 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
3.4 ชื อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3. .1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ที

ชื อ-สกุล

1 นายประกอบ คุปรัตน์

2 นายนภดล พูลสวัสดิ
นายพีระศักดิ วรฉัตร
นายธีระวัตร์
ภูระธีรานรัชต์
5 นายวสันต์ชยั กากแก้ว

ตําแหน่ ง
วิชาการ
รศ.

คุณวุฒิ
สู งสุ ด
Ph.D.

ผศ.
อ.
ผศ.

ศษ.ด
กศ.ด.

Educational
Administration and
Higher Education
การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกษา

ศศ.ด.

พัฒนศาสตร์

อ.

ปร.ด.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ภูมิภาค

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน ชัวโมง/ปี การศึกษา
4
5
6
7
8
6
6

6
6
6

6
6
6

6

6
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.4. อาจารย์ร่วมสอน

นายฐาปนา บุญหล้า

ตําแหน่ ง คุณวุฒิ
วิชาการ
สู งสุ ด
ศ.
Ph.D.

นายปรี ชา คัมภีรปกรณ์

รศ.

Ph.D.

3

นางสุ ภมาส อังสุ โชติ

รศ.

ค.ด.

6
7

นายสมคิด สร้อยนํา
นายสวัสดิ แสงบางปลา
นายพนิต ศรี ประดิษฐ์
นายบุญชม ศรี สะอาด

รศ.
รศ.
อ.
รศ.

ศษ.ด.
Ph.D.
รป.ด.
กศ.ด

8

นายสมบูรณ์ สาทลาลัย

รศ.

Ph.D.

9

นายเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร

ผศ.

Ph.D.

10

นายสวัสดิ โพธิวฒั น์

ผศ.

ศษ.ด.

Educational
Commucation and
Technology
การบริ หารการศึกษา

11

นายประเสริ ฐ จริ ยานุกูล

ผศ.

ค.ด.

การอุดมศึกษา

12

นายวิโรจน์ ลิ มไขแสง

ผศ.

Ph.D.

13

นายสมศักดิ อภิบาลศรี

ผศ.

Ed.D.

14

นาวาอากาศเอก สรายุทธ
กันหลง
นางสาวจงกิจ วงษ์พนิ ิจ

ผศ.

รป.ด.

Environment and
Material Science
Educational
Technology
รัฐประศาสนศาสตร์

อ.

ศศ.ด

ภาษาอังกฤษ

นายโชติพงษ์พนั ธุ์
สุ ขศิริมหาไพศาล

อ.

รป.ด.

Public Administration

ที

15
16

ชื อ-สกุล

สาขาวิชาเอก
Leadership
Management
Educational
Administration
การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
การบริ หารการศึกษา
Computer
รัฐประศาสนศาสตร์
การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
English Literature

ภาระการสอน ชัวโมง/ปี การศึกษา
4
5
6
7
8
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4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
- ไม่มี . ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั
ข้อกําหนดในการทําวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อทีเกียวข้องกับความรู ้ความเข้าใจทางการบริ หารที
สามารถระบุต ัวแปรต้น ตัว แปรตาม ตัว แปรควบคุมการวิจ ัยเชิงสํารวจ การวิจยั เชิ งคุณภาพ การ
ประยุกต์ความรู ้ค วามเข้าใจ หรื อเพือการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นเสริ มสร้ างความรู ้ค วามเข้าใจ
เนือหาสาระทางการบริ หารและคาดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้หากงานวิจยั สําเร็ จ
. คําอธิบายโดยย่อ
แนวคิด และวิธีการวิจ ัยทางการบริ หารทีนํามาใช้ในการทําวิจยั และแก้ไขปั ญหาทางการ
บริ หาร ส่งเสริ มการทําวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ น
อย่างมีจิตของนักบริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้า ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั หลัก
สถิติ การเขียนโครงร่ างการวิจ ัย รายงานการวิจยั บทความงานวิจยั และแนวทางในการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ทีขอบเขตงานวิจยั สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความชํานาญในการออกแบบการวิจยั ทางการบริ หาร มีความเชียวชาญในการใช้
เครื องมือในการทําวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยั ได้
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที - ของปี การศึกษาที
. จํานวนหน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
. การเตรียมการ
มีก ารกําหนดชั วโมงการให้ค าํ ปรึ ก ษา จัด ทําบันทึ กการให้คาํ ปรึ ก ษา ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกียวกับแหล่งสืบค้นงานวิจยั และมีตวั อย่างงานวิจยั ให้นกั ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิจยั ทีนักศึกษานําเสนอผลงานวิจยั โดยอาจารย์ที
ปรึ กษาและคณะกรรมการประเมินผลจากงานวิจยั ตามรู ปแบบทีกําหนด การนําเสนอตามระยะเวลา
และการจัดสอบการนําเสนอทีมีคณะกรรมการสอบประเมินไม่ตากว่
ํ า คน

20

หมวดที ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีก ารสอดแทรกเรื อง การแต่งกาย การเข้าสังคม การสื อสาร
การมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที ดี แ ละการวางตัว ในการทํา งานใน
สถานศึกษา ชุมชน ในขณะสอนในบางรายวิชาทีเกียวข้องและ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ด้านภาวะผูน้ าํ และความ
- กําหนดให้มีร ายวิชาซึงนัก ศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมี
รับผิดชอบตลอดจนมีวนิ ยั ใน
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจนกําหนดให้
ตนเอง
ทุก คนมีส่ว นร่ ว มในการนําเสนอรายงาน เพือเป็ นการฝึ กให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มทีดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาทีมอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพือฝึ กให้นักศึกษามีความเป็ น
ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบ
- มีกติกาทีจะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา เข้า
เรี ยนอย่างสมําเสมอการมีส่วนร่ วมในชันเรี ยน เสริ มความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
มี ก ารให้ค วามรู ้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและข้อ กฎหมายที
วิชาชีพ
เกียวข้องกับวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
. คุณธรรม จริยธรรม
. . ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึก ษาต้องมีคุณ ธรรม จริ ยธรรมจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ เพือให้สามารถดําเนิ นชีวิต
ร่ ว มกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่ อส่ ว นรวม วิชาชี พที เป็ นแบบอย่างแก่
ผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคม อาจารย์ทีสอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื องทีเกียวกับคุณธรรม
และจริ ยธรรมทัง ข้อ ดังต่อไปนี
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถลําดับความสําคัญ
ของปัญหาและแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้
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(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนัน ยังมีวิชาเกียวกับ จริ ยธรรม อาจารย์ทีสอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานใน
ด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ งไม่ จ าํ เป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้ก ารสั งเกต
พฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมมีการกําหนดคะแนนในเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ ง
ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาทีคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้อง
ทํากิจกรรมเพือสังคมเพิ มสําเร็ จการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์การ เพือเป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชันเรี ยนให้ต รงเวลาตลอดจนการแต่ งกายให้เรี ยบร้ อยมีความรับผิด ชอบต่องานที ได้รั บ
มอบหมายจากอาจารย์ไม่ว่าจะเป็ นงานกลุ่มหรื องานบุคลในส่ ว นของงานกลุ่ม ต้องฝึ กให้รู้หน้าที
ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม นําเสนองานตรงตามเวลาทีกําหนดมีความซือสัตย์ต่อ
ตนเองไม่ทุ จ ริ ตในการสอบหรื อลอกผลงานของผูอ้ ื น นอกจากนี อาจารย์ผูส้ อนทุ ก คนต้อ ง
สอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
. . กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
( ) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชันเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีมอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
( ) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
( ) ประเมินจากผลงานทีอาจารย์มอบหมายแต่ละรายวิชา
( ) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
. ความรู้
. . ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้ เกียวกับหลักการทฤษฏีเนื อหาสาระทางการบริ หาร และความรู ้
ทางวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารเป็ นสิ งที นัก ศึก ษาต้องรู ้ เพือใช้ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หาร ดังนันมาตรฐาน
ความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ งต่อไปนี
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนือหาสาขาวิชาบริ หาร
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(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีในเนือหาทางด้านการศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ น
(5) มีความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี ยน
(6) มีความสามารถในการใช้เครื องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลียนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาและองค์การ
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาการบริ หารกับความรู ้ในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนีสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชัน
เรี ยน ตลอดระยะเวลาทีนักศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
. . กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ในการเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทัน ต่ อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนี ให้เป็ นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื อหาสาระของรายวิชานัน ๆ นอกจากนี อาจจัดให้มีการเรี ยนรู ้จาก
สถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน
(5) ประเมินจากผลงานการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
. ทักษะทางปัญญา
. . ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เมือจบการศึก ษาแล้ว นัก ศึก ษาต้องสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิชาชี พ ครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา ผูบ้ ริ หารการศึก ษา นักธุ รกิ จและผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นได้
ดังนันนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ความรู ้เกียวกับเนือหาสาระทางด้านบริ หารและทางด้านการศึกษาผูบ้ ริ หารวิชาชีพในขณะทีสอน
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นักศึกษาอาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผลเข้าใจทีมาของสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทังแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาได้
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะทางวิชาชีพของผูบ้ ริ หารในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนีสามารถทําได้โดยการออกข้อสอบทีให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิ ด ของการแก้ปั ญหาโดยการนําแนวคิ ด ทฤษฏี ความรู ้ ที เรี ยนมาใช้ใ นการแก้ปั ญ หา
หลีกเลียงข้อสอบทีเป็ นการเลือกคําตอบทีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบทีให้มา
..
()
()
()
(4)

กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กรณี ศกึ ษา
การอภิปรายกลุ่ม
การสัมมนาปั ญหาทางการบริ หาร
การศึกษาดูงานนอกสถานที

. . กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย จาก
การสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
. . ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึงส่ วนใหญ่ทีเกียวข้องกับบุคคลทัวๆไปไม่ว่าจะ
เป็ นผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา บุคลากรในสถานศึกษา นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนหรื อ
หน่ วยงานทีเกี ยวข้องทีหลากหลาย รวมทัง การปรั บตัว ให้เข้ากับกลุ่มคนต่ าง ๆ เป็ นเรื องจําเป็ น
อย่างยิง ดังนันอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกทักษะและเนือหาสาระต่าง ๆ ต่อไปนี
( ) สามารถสือสารกับกลุ่มคนทีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
( ) สามารถในการทํางานเป็ นกลุ่มทังในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีม
ทํางาน
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( ) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุ่ม
( ) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่ ว นรวม
พร้อมทังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
( ) มีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
คุณสมบัติทีกล่าวมาสามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
. . กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
สอนโดยกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีต้องประสานงานกับ
หน่วยงานชุมชนตลอดจนผูน้ าํ ท้องถิ นหรื อผูท้ ีเกียวข้องในเรื องที ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลทังจาก
การสํารวจและการสัมภาษณ์ผมู ้ ีประสบการณ์ในสถานศึกษาและให้นาํ เสนอผลงานในชันเรี ยนใน
เวลาทีกําหนด
. . กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนัก ศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
การมีส่วนร่ วมในชันเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตามทีได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. . ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพูดและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสือการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนีอาจทําได้ในระหว่างการสอนโดยให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาจากกรณี ตวั อย่าง
วิเคราะห์ประสิ ทธิภ าพของวิธีก ารแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิด ของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักศึกษาในชันเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ การใช้เทคโนโลยี
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
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. . กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการ
สื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาให้นัก ศึก ษาได้ฝึกการใช้โ ปรแกรมสําเร็ จ รู ปในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากรายงานการวิจยั การนําเสนอผลจากการ
วิจยั และให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
. . กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการ สื อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติทีเกียวข้องและจากความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุผล
ในการเลือกใช้เครื องมือ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชันเรี ยน
. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ใดบ้าง (ตามทีระบุใน
หมวดที ข้อ ) โดยระบุว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถลําดับความสําคัญ
ของปัญหาและแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้
( ) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
( ) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
( ) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนือหาสาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา/บริ หารธุรกิจ/บริ หารรัฐกิจ
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีในเนือหาทางด้านการศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ น
(5) มีความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี ยน
(6) มีความสามารถในการใช้เครื องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลียนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทีใช้งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาบริ หารการศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อืน ๆ ที
เกียวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสือสารกับกลุ่มคนทีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถในการทํางานเป็ นกลุ่มทังในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีม
ทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
(5) มีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

.ความรู้

.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดวิชาสัมพันธ์
การวิจยั และสถิติชนสู
ั งเพือการบริ หาร
ปรัชญาการวิจยั และพัฒนาท้องถิ น
ทฤษฎีพฒั นาประเทศอันเนืองมาจากพระราชดําริ
บริ บทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ นและภูมิภาค
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลัก ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หาร
ทฤษฎีและทักษะผูน้ าํ องค์การ
ธรรมาภิบาลในองค์การ
การพัฒนาทุนมนุษย์
กลุ่มวิชาเลือก
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการฐานความรู ้

.คุณธรรม จริยธรรม

.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

.คุณธรรม จริยธรรม

4.ทักษะความสั มพันธ์ .ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสาร
ระหว่ างบุ คคล
และการใช้ เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ

.ทักษะทาง
ปัญญา

.ความรู้

สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สัมมนาความเป็ นมืออาชีพทางการบริ หาร
การบริ หารนวัตกรรม
การศึกษาอิสระ
การเมืองและการบริ หาร
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
รายวิชาเสริม
ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณั ฑิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ องค์การ
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หมวดที หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จ การศึก ษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริน ทร์ ว่าด้ว ย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. (ภาคผนวก ค.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ การเรี ยนรู ้ ของนัก ศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ งของระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในของสถาบันทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกันทังสถาบันและนําไปดําเนิ น การจน
บรรลุผลสัมฤทธิ ซึงผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิ ช าให้นัก ศึก ษาประเมิ น การเรี ยนการสอนในระดับ รายวิช ามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบทีสอบประมวลความรู ้ตามหลักสู ตรก่อนการสําเร็ จ
การศึกษา
การทวนสอบในระดั บ หลัก สู ตรสามารถทํา ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยการวิจยั อาจดําเนินการดังรายการต่อไปนี
(1) ประเมินจากความรู ้ ความสามารถในการบริ หาร
(2) การตรวจสอบจากหน่วยงานหรื อสถานศึกษาถึงผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษา
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานการบริ หาร
(4) การประเมินจากกรรมการสถานศึกษา ชุมชน โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อแบบสัมภาษณ์
ถึงความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
(5) การประเมินจากความพึงพอใจของผูร้ ่ วมงานในด้านการสอน การบริ หารงาน ความร่ วมมือ
กับชุมชนตลอดจนการเข้าร่ วมกิจกรรมของสถานศึกษา
(6) การประเมิ น จากความสามารถในการจัด ทํา หลัก สู ต รแกนกลาง หลัก สู ต รท้อ งถิ นที
เหมาะสมกับบริ บทสถานศึกษา
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็จการศึกษา
. แบบ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าครังสุดท้าย โดยคณะกรรมการที
บัณ ฑิต วิทยาลัยแต่งตัง และผลงานดุ ษฎี นิพนธ์จ ะต้องได้รั บการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ น การให้
ผลงาน หรื อ ส่วนหนึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อ สิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ
เสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม ((Proceeding)
. แบบ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลียไม่
ตํากว่า . จากระบบ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า พร้อมทังเสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขันสุดท้ายโดยคณะกรรมการทีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตัง และผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรื อ ส่วนหนึ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรื อ สิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม ((Proceeding)
3.3 มีความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ

หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
( ) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรทีสอน
( ) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพือเพิ มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
( ) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพือเพิ มพูนประสบการณ์
( ) การเพิ มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน ๆ
( ) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
( ) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาทีเกียวข้อง
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( ) ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่และเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาชีพ
( ) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
( ) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
( ) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ

หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสูตร อธิการบดีหรื อคณบดีแต่งตังคณะกรรมการประจําหลักสู ตร ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผูร้ ั บผิด ชอบหลัก สู ต ร จะวางแผนการจัด การเรี ยนการสอนร่ วมกับ อาจารย์ป ระจํา
หลักสูตร ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนือง
เป้ าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย . จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
. หลักสูตรทีได้รับการรับทราบ
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
จาก สกอ. และการรับรองจาก
ก้าวทันองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
คุรุสภาหรื อองค์กรวิชาชีพ
. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ 2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย . จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ และ
รู ้ มีแนวทางการเรี ยนทีสร้างทัง มีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตร
วิชาเรี ยนทีมีแนวทางให้นกั ศึกษาได้
ความรู ้ ความสามารถใน
ทุก ๆ ปี
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
วิชาชีพ ทีทันสมัย
ตนเอง
. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน . จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
ให้มีทงภาคทฤษฎี
ั
และภาคปฏิบตั ิ ประวัติอาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ ตําแหน่ง
มาตรฐาน
และมีแนวทางการเรี ยนหรื อ
ทางวิชาการ ประสบการณ์และการ
กิจกรรมประจําวิชาให้นกั ศึกษา พัฒนาอบรมของอาจารย์
ได้คน้ หาความรู ้ทีทันสมัยด้วย
ตนเอง
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้
. จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ
และหรื อผูช้ ่วยสอน เพือกระตุน้
เรี ยนรู ้และบันทึกกิจกรรมในการ
ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
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. กําหนดให้อาจารย์ทีสอนมีคุณวุฒิ . ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
ไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาโทและ/หรื อมี
อาจารย์ผสู ้ อน และการสนับสนุน
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นผูม้ ี
การเรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุนการ
ประสบการณ์หลายปี มีจาํ นวน
เรี ยนรู ้โดยนักศึกษา
คณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ น
. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูน้ าํ ในทางวิชาการและ/หรื อ เป็ น ประกันคุณภาพภายในทุก ๆ ปี
ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการศึกษา
. ส่งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรื อ
วิชาการทีเกียวข้อง ทังในและ
ต่างประเทศ
. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก
ปี
.จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื องมือวิจยั
งบประมาณ ความร่ วมมือทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพือเป็ นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ
. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
โดยผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ ฯ จัด สรรงบประมาณประจําปี ทังงบประมาณแผ่น ดิ น และเงิ นรายได้เพือจัดซื อตํารา
สือการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอเพือสนับสนุนการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
หลักสู ตรมีความพร้ อมด้ านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
มีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีเครื อข่าย OCLC (Online
Computer Library Center) โดยมีสํา นัก วิท ยบริ การให้บ ริ ก ารหนังสื อวิ ช าการ ตําราทางวิ ช าการ
วารสารวิชาการ สือสิ งพิมพ์ต่าง ๆ ทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซือหนังสื อ และตําราที
เกี ยวข้อง เพือบริ การให้อาจารย์และนัก ศึกษาได้ค ้น คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการ
ประสานการจัดซือหนังสือนัน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ
ตลอดจนสือต่าง ๆ ทีจําเป็ น ในส่วนของสาขาวิชามีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพือใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื องถ่ายทอดภาพ มิติ
เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าทีประจําห้องสมุดของคณะ/หน่วยงาน ซึงจะประสานงานการจัดซือจัดหาหนังสื อเพือ
เข้าห้องสมุดและทําหน้าทีประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี ยังมีเจ้าหน้าที ด้านโสต
ทัศนอุปกรณ์ ซึงจะอํานวยความสะดวกในการใช้สือของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สือของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี
เป้ าหมาย
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ทรัพยากร สือ
การเรี ยนการสอนและช่องทาง
การเรี ยนรู ้ เพือสนับสนุนทัง
การศึกษาในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยน และเพือการเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนมัลติมีเดีย ทีมี
. รวบรวมจํานวน เครื องมือ อุปกรณ์
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ชัวโมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ และ
ประสิทธิภาพ ทังในการสอน การ เครื องมือความเร็ วของระบบเครื อข่าย
บันทึกเพือเตรี ยมจัดสร้างสือ
สําหรับการทบทวนการเรี ยน
. จัดให้มีเครื อข่ายและ
. จํานวนนักศึกษาใช้หอ้ งเรี ยนในวิชา
ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ทีมี เรี ยนทีมีการปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์
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พืนทีทีนักศึกษาสามารถหาความรู ้
เพิ มเติมได้ดว้ ยตนเองด้วย
. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทัง
หนังสือตํารา และสือดิจิตอลเพือ
การเรี ยนรู ้

ต่าง ๆ
. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและ
สือดิจิตอล ทีมีให้บริ การ และสถิติ
การใช้ งานหนังสือตํารา สือ
ดิจิตอล
. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากร
เพือการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาเอกในสาขาการบริ หาร ทีเกียวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สาํ หรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมี
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก ซึงจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมการใช้
โปรแกรมทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เนต
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5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชา ฯ มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ ก ษาทางวิชาการอาจารย์ทีปรึ กษาประจําหมู่เรี ยนให้แก่
นักศึกษา โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการได้โดย
อาจารย์ข องสาขาวิ ช า ฯ ทุ ก คนจะต้อ งทํา หน้า ที อาจารย์ที ปรึ กษาทางวิ ช าการและเป็ นที ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจะยืนคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาภาวะผูน้ าํ และการบริ หารสามารถทีจะนําผลการเรี ยนที
สําเร็ จการศึกษาไปขอใบประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารและมีสิทธิสอบเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร
การศึกษาตาม มาตรา แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
คาดว่ามี
ความต้องการกําลังคน ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษาเป็ นจํานวนมากเพือทดแทนอัตราการ
เกษียณอายุราชการ
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชีทังหมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื อง ปี การศึกษาเพือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทังนีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1 - 5
และอย่างน้อยร้อยละ ของตัวบ่งชีผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี
ตัวบ่ งชีและเป้ าหมาย
ปี การศึกษา
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด

ปี ที

ปี ที

ปี ที 3

ปี ที

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่ งชีและเป้ าหมาย
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุด
ภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที
กําหนดใน มคอ. และ มคอ. (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ของ
รายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงาน
ใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
14. บัณฑิตทีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ มต้นไม่ตากว่
ํ า
เกณฑ์ ก.พ.กําหนด
รวมตัวบ่ งชีบังคับทีต้องดําเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่ งชีในแต่ละปี

ปี การศึกษา
ปี ที

ปี ที

ปี ที 3

ปี ที
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X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X

X

X

X
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หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ก่อนการสอนมีการประเมิน กลยุทธ์ก ารสอนโดยคณาจารย์ผสู ้ อนหรื อระดับสาขาวิชา และ/
หรื อ การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสูตรหรื อวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะ
เพือปรับปรุ งและกําหนดให้ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ผสู ้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
) ประเมินโดยนักศึกษา
) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรื อคณาจารย์
ผูส้ อน
) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผูส้ าํ เร็ จการศึกษาใหม่
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
) นักศึกษาปี สุดท้าย / ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาใหม่
) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิปริ ญญาโท
ทางด้านบริ หารการศึกษา /บริ หารธุรกิจและบริ หารรัฐกิจและตัวบ่งชีเพิ มเติมข้างต้น รวมทังการผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
) รวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
) เสนอการปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

38

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
1047106
การวิจยั และสถิตชิ ันสู งเพือการบริหาร
3 (2-2-5 )
( Research and Advanced Statistics for Management)
การวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ แบบผสมผสานและสถิติทีประยุกต์ ใช้ในการวิจยั
ทางการบริ หาร สถิติอา้ งอิงตัวแปรพหุ คูณ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการการถดถอยพหุ คูณ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ คูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม การวิเคราะห์การจําแนก
ประเภท การวิเคราะห์จดั กลุ่ม การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุ ระดับ สถิตินอนพารา
เมตริ กประยุกต์ทีใช้ในการวิจยั ตัวอย่างแบบวิจยั ทีใช้สถิติชนสู
ั งทีเหมาะสม การวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลจากการประมวลผลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบงานวิจยั ที
หลากหลายและการประยุกต์ทีเหมาะสม
An analytical study of quantitative, qualitative, mixed research models and applied
statistic. A study of reference statistics of multiple variables e.g., multiple correlations and multiple
regression analysis; MANOVA ; analysis of covariance; discriminant analysis; cluster analysis;
path analysis; hierarchical log linear model; nonparametric statistics applicable to research for
administrator. Examples of research with relevant advanced statistic technique. An analysis and
interpretation of data from a computer program. Study and analyze of research designs and the
relevant application.
2507501

ปรัชญาการวิจยั และพัฒนาท้ องถิน
3 (2-2-5 )
(Philosophy in Local Research and Development)
ศึก ษาปรั ชญา แนวคิ ด ด้า นการนํากระบวนการวิ จ ัยมาเป็ นเครื องมือในการพัฒ นา
ท้องถิ น วิเคราะห์เทคนิค หลักการและกระบวนการวิจยั รู ปแบบต่างๆ โดยใช้ทฤษฎี แนวคิด ระเบียบ
วิธี วิ จ ัย ทังเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ มาณมาวิ เ คราะห์ เพื อให้ส ามารถนํา ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย มา
ประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นาหรื อแก้ปัญหาของท้องถิ นได้อย่างเหมาะสม ศึก ษาการออกแบบวาง
แผนการวิจยั รู ปแบบต่างๆ การนําแผนการวิจยั ไปทดลองใช้กบั ท้องถิ นและการเขียนรายงานการวิจยั
ทีได้ทดลอง ปฏิบตั ิจ ริ ง การพัฒนาเทคนิ ควิธีการวิจยั ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการ
พัฒนาและการแก้ปัญหาของท้องถิ นทีแท้จริ ง
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Philosophy and concepts of research process as tools for local development; analysis
techniques, principles, and research models in both quantitative and qualitative analysis utilized in
development and problem solving of localities; Research design appropriate for local communities,
field experiences, and adapting research techniques to fit needs for development and problem
solving of communities.
2535301

ทฤษฏีพฒ
ั นาประเทศอันเนืองมาจากพระราชดําริ
3 (2-2-5)
(National Development Theories According to His
Majesty’s Initiative)
แนวคิ ด และทฤษฎี อนั เนื องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที
ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตังแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพือนําทฤษฎีหรื อแนวคิดไป
ประยุก ต์ใช้ใ นการพัฒ นาและการบริ ห ารทรั พยากรทางการศึก ษาให้เป็ นประโยชน์ต่ อการจัด
การศึกษา การพัฒนาท้องถิ น การพัฒนาประเทศในปัจจุบนั และในอนาคต
Concepts and theories in National Development according to His Majesty’s Initiative
as recorded in documents during King Bhumibol’s reign; how they had been transformed from
ideas into practices; the study will involve various aspects of development – political, economic,
social, technological dimensions as related to his various pilot projects.
2537202

บริบทและแนวโน้ มการพัฒนาท้ องถินและภูมภิ าค
3 (2-2-5 )
(Context and Trend of Local and Regional
Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของบริ บทชุมชนท้องถิ น ทีมีต่อการกําหนดทิศทาง การ
พัฒ นา อย่างยังยืน เพือความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ นและความสงบสุข ในภู มิภ าค โดยศึก ษา
วิเคราะห์ ถึงความสัมพัน ธ์เกี ยวเนื องระหว่างองค์ประกอบต่ างๆ ของบริ บทชุ มชนท้องถิ นทัง
ประเด็นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความ
เชื อทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม ทังนี ให้ค รอบคลุ ม ทังเชิ ง ปรั ช ญา เป้ า หมายชุ ม ชน
เชิงประวัติศาสตร์การเปลียนแปลงของชุมชน ตังแต่อดีตถึงปัจจุบนั การศึกษาความเป็ นไปในลักษณะ
บูรณาการ เพือกําหนด วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเหมาะสมกับท้องถิ นและภูมิภาค
Meanings and significance of local context as related to development direction,
sustainability and strengths of local communities and peace in the region; analytical study of
politics, economics, society, education, religion, culture and beliefs, as related to natural resources
and environment; study includes community directions, historical changes of communities; the
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study utilizesintegrative approach to develop vision in strategic development for local communities
and the region.
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1067101
หลัก ทฤษฎี และปฏิบัตกิ ารบริหาร
3 (2-2-5 )
(Principles, Theories and Practices for Administration)
แนวคิ ด ทฤษฎีทางการบริ หาร องค์ประกอบและหน้าทีของการบริ หาร บทบาท
หน้าทีของผูบ้ ริ หาร ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมทางการบริ หาร ยุทธศาสตร์การบริ หารงานให้บรรลุ
เป้ าหมาย วิเคราะห์ข ้อมูลด้านจิ ต วิทยา สังคมวิทยา วัฒ นธรรม และภู มิปัญญาท้องถิ น ที นํามา
ประยุกต์หรื อบูรณาการใช้ในองค์การและสังเคราะห์ขอ้ เสนอเชิงทฤษฎีต่อการบริ หารทีเหมาะสม
The evolution of general and administration theories, analyze components and
functions of administrators; roles and duties of administrators and difference hierarchies in moral
and ethical dimensions; strategies to fulfill in organization goals; Analysis and synthesis
viewpoints in administration theories from psychology, sociology, cultural view, and local wisdom
applied or integrated for appropriate theoretical proposal in organization.
1067102

ทฤษฎีและทักษะผู้นําองค์การ
3 (2-2-5 )
(Organization Leadership Skills)
ฝึ กทักษะทีจําเป็ นสําหรับผูน้ าํ องค์ก าร ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ การ
พูดจาสื อสาร การฟัง การยืนยันความคิด เพือให้เกิด ความเชือมัน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเชิ ง
สร้ า งสรรค์ การจัด การความเครี ยด การสร้ า งสมรรถนะเชิ ง เทคนิ ค วิ ธี มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ การ
วางเป้ าหมาย การลงโทษและการดําเนิ นการประชุม ผูน้ าํ ขันสู ง การมอบหมายงานและการมอบ
อํานาจ การบริ หารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน การฝึ กความสามารถในการปฏิบตั ิงานและการสร้างพลังการทํางาน
ให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
A study of skills necessary for organizational leadership which comprise basic
leadership skills, e.g., learning from experience, communication, listening, assertiveness,
providing constructive feedback, stress management, building technical competence, human
relationship, setting goals, punishment, conducting meetings. Training of advanced leadership
skills, e.g., delegating, managing conflict, negotiation, problem solving, improving creativity,
diagnosing problems, team building, planning, coaching, empowerment, etc., Study of research
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on organization leadership skills and organize a seminar in order to learn to apply these two level
skills .
10697104

ธรรมาภิบาลในองค์การ
3 (2-2-5 )
(Good Governance in Organization )
หลักการ แนวความคิดในหลักธรรมาภิบาล อภิปรายนําเสนอกรอบความคิด และ
ข้อ เสนอในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลในองค์ก ารตามระบบนโยบายและระบบบริ หารแนวใหม่
ครอบคลุมทังภาครั ฐและภาคเอกชน การขับเคลื อนธรรมาภิ บาลสู่ ก ารปฎิ บัติ หลัก การและ
ความสําคัญความของการบริ การจิตสาธารณะ นําเสนอรู ปแบบการสร้างจิตสาธารณะเพือองค์การ
Principal concepts as well as the governance . Descriptive on concept proposal
for building good governance in organization based on policy system and newly management
system cover on government and non government organization . Driven the good governance to
practices .Principal and priorities of public service mind and presented model for public service
mind building
การพัฒนาทุนมนุษย์
3 (2-2-5 )
(Human Capital Development)
หลักการ แนวคิด ปั ญหาและแนวโน้มเกี ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์การ กระบวนการสรรหา การเจรจาต่อรอง การทําสัญญาว่าจ้างและการกําหนดนโยบายการ
ทดแทน การฝึ กอบรมและการพัฒนา การบําเหน็จตอบแทนและการจูงใจ การประเมินและจัดการ
วิชาชีพ ประเด็นเชิงกฎหมายและความเป็ นสากลในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ปั ญหาทีเกียวข้อง
และการปฏิบตั ิทีควรสนใจ
Concepts in human resource management. Recruitment and placement. Training
and developing. Compensation and motivation. Appraisal and career management. Legal, and
international issues of human resource management. Problems and practical solutions discussed.
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1068206

การจัดการฐานความรู้
3 (2-2-5 )
Knowledge-based Management
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยการลงทุนและปัจจัยเสียงทีส่งผลต่อการบริ หารรัฐกิจและธุรกิจ เปรี ยบเทียบคุณภาพผลผลิต ฝึ ก
ปฏิ บัติ ก ารวางแผนการพัฒ นาวิ ส าหกิ จ ทังของภาครั ฐ และเอกชน ความรั บ ผิด ชอบทางการ
บริ หารธุรกิจต่อสังคม
An Analysis in the National Economic Development Stratigic plan. Study and
Analysis in Invest and Risk factors influencing both public and business sectors, output
benchmarking, Investment Evaluation. Praticum in business plan development and Corporate
Social Responsibility (CSR).
3

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3 (2-2-5 )
Strategic Development
หลัก และแนวคิ ด พื นฐานเกี ยวกับ ยุท ธศาสตร์ ที ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ก ารและ
สภาพแวดล้อม องค์ก ารหลักๆทีเกียวข้อง กรณี ศึก ษาสภาพแวดล้อมทังทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ
สังคม ประชากร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ระบบกฎหมายทีเกียวข้อง และอืนๆ ตลอดจนกรอบในการ
วิเคราะห์ลกั ษณะองค์การ ซึงมีความแตกต่างกันทังในองค์การภาครัฐ ธุรกิจ ชุมชน การศึกษา และอืนๆ
ตลอดจนการเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม อย่างเข้าใจในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
Principles and concepts related to strategies for development of organizations of
public and private sectors. Analysis of external environments of organizations as related to politics,
economics, socio-cultural factors, technologies, and others. Various strategies for development of
public enterprises, business enterprises, communities, educational institutions, with understanding of
time dimension.
สัมมนาความเป็ นมืออาชีพทางความเป็ นผู้นําและการบริหาร
3 (2-2-5 )
Doctoral Seminar in Leadership and Administration)
หลักและกระบวนการสัมมนา การมีส่วนร่ วมวิเคราะห์ สังเคราะห์แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับความเป็ นนักบริ หารมืออาชีพ คุณลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเกือหนุนความเป็ นมืออาชีพ
และนักบริ หารมืออาชีพ เรี ยนรู ้และฝึ กการจัดสัมมนาโดยการเลือกหัวข้อหรื อ ปั ญหาทางการบริ หารมา
ทําโครงการและดําเนิ นการจัดประชุมสัมมนา การทํางานเป็ นกลุ่มในการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาเพือ
การปรับปรุ งให้สอดคล้องและเหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการสัมมนา
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Principles and process of seminar, participative learning via analysis and synthesis,
sharing ideas toward developing professionalism among administrators. Students will conduct seminar
activities starting from selecting relevant topics, organizing and leading seminars, group and team work
in learning and problem solving, and also publishing academic papers as results of seminars.
การจัดการนวัตกรรม
3 (2-2-5 )
Management of Innovation
แนวคิดเกียวกับนวตกรรม และการจัดการทีเกียวข้อง ยุทธศาสตร์ในการบริ หารและการ
ตัดสินใจเกียวกับนวตกรรม การบริ หารทรัพย์สินทางปั ญญา การพัฒนาองค์การ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ การทําแผนธุรกิจทีเกียวข้อง การศึกษาด้วยรู ปแบบกรณี ศึกษา
Concepts of innovation and related management, strategies for management and
decision making as related to innovation, intellectual property. Related organization development,
human resources management, business plan development, and various case studies of innovation
management.
การศึกษาอิสระ
3 (2-2-5 )
(Independent Study
การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้เฉพาะทางโดยวิธีการอิสระในเนื อหาและวิธีการ
เน้นการให้โอกาสผูเ้ รี ยนศึกษาในเชิงลึกในหัวข้อเกียวกับการบริ หารทีสอดคล้องกับการทํางานตามที
นัก ศึก ษาสนใจ ภายใต้ก ารนิ เทศของอาจารย์ผูส้ อนที ได้รับการแต่ งตังเป็ นที ปรึ ก ษา โดยทําสัญญา
ขอบข่ายการเรี ยนและการบรรลุผลในเงือนไขเวลาตามทีกําหนดในหลักสู ตร โดยต้อง นําเสนอผลงาน
ในทีประชุม
Student capacity enhancement via independent study in selected topics and methods of
inquiry, stressing students learning according to his/her interest under supervision of instructors. The
frame of reference for learning is agreed contract upon quality, timeframe of learning results by student
and instructors. The student is obligated to present their findings publicly.
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การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (2-2-5 )
(International Business management)
ทักษะ ความรู ้ ทัศนคติ และประสบการณ์อนั จําเป็ นในการบริ หารธุรกิจ ทีต้องมีความ
เกียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติทีหลากหลาย ความเข้าใจในแนวโน้มธุรกิจทีมีความเชือมโยง
ข้ามชาติกนั มากขึน การศึกษาในภาคทฤษฎี กรณี ศึกษา และการศึกษาดูงานทังในและต่างประเทศ
Skills, knowledge, attitudes, and experiences as related to business management in the
multi-cross cultural behavior. Understanding of business trends very much related to global
collaboration, and trade relations. Theoretical studies, case studies, and field studies within Thailand
and overseas.
การเมืองและการบริหาร
3 (2-2-5 )
Politics and Management
การทําความเข้าใจเกียวกับทฤษฎีและแนวคิดการเมืองการปกครอง รู ปแบบการเมืองและ
ความสัมพันธ์ต่อชุมชน องค์การ การเมืองและผลกระทบต่อธุรกิจ บทบาทของผูน้ าํ องค์การทังภาครัฐ
เอกชน และชุมชนทีจะมีต่อระบบการเมืองการปกครอง
Theories, concepts, and understanding of politics. Political models and concepts as
related to local communities, and various organizations. Impact of politics upon business, roles of
CEOs and high ranking government officers, and political leaders, and community leaders as related to
politics.
ดุษฎีนิพนธ์ : การเตรียมดุษฎีนิพนธ์
หน่ วยกิต
(Dissertation 1: Doctoral Dissertation Preparation)
สัม มนาเพื อช่ ว ยนัก ศึ ก ษาปริ ญญาเอกในการเขี ย นหัว ข้อ เค้า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
เพือการจัดทําโครงร่ างดุษ ฎีนิพนธ์ การสื บค้นข้อมูลเพือการจัดทําโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ แหล่ง
สนับสนุนทุนวิจยั การจัดเตรี ยมประเด็นต่างๆ ของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการตีพิมพ์ทางวิชาการ
Seminar to assist graduate students in research proposal writing, grant preparation,
dissertation preparation, and scholarly publication.
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ดุษฎีนิพนธ์ 2 : การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation 2 : Doctoral Proposal Presentation)
การนําเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เต็มรู ป

10 หน่ วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์ 3 : การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
( Dissertation 3 : Field Collecting Data )
10 หน่ วยกิต
การสร้างเครื องมือและเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับ
ดุษฎีนิพนธ์ 4 : การสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์
( Dissertation 4 : Oral Dissertation Presentation)
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
1069910

10 หน่ วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่ วยกิต
( Doctoral Dissertation )
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและรู ปแบบวิ ท ยานิ พ นธ์ อภิ ป รายเกี ยวกับ
กระบวนการ เขียนและวิธีการทําวิทยานิ พนธ์ เน้นการประยุกต์ความรู ้จากรายงานทีเรี ยนทังหมด
ดําเนินการเขียน เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ การวิเคราะห์วรรณคดีทีเกียวข้องกับเรื องทีทําวิทยานิ พนธ์
ศึกษาและนําเสนอระเบียบวิธีการวิจยั ทีเหมาะสมกับวิทยานิพนธ์ของตน วิธีการพัฒนาเครื องมือเพือ
การวิจยั และขออนุมตั ิโครงการวิทยานิพนธ์ ดําเนิ นการเกียวกับการพัฒนาเครื องมือทีจะใช้สาํ หรับ
การทําวิทยานิพนธ์ของตน การดําเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนอข้อมูลสําหรับ
เขียนวิทยานิ พนธ์ต่อทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เขียนรายงานผลการศึกษาตามข้อมูลทีได้รวบรวมและ
วิเคราะห์ สรุ ปผลและอภิปรายผล การสอบวิทยานิพนธ์ การปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้ว เขียนบทความวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการ นําผลงานวิจยั ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ
Doctoral dissertation is a 4-part course totaling 36 credits. It is one of the most
important activities and requirements for doctoral degree attainment. The student will work
collaboratively with his/her major advisor and committee in the inquiry process. Part I & II student will have to find the right topic of interest and of significance, reviewing related literature,
and developing the proposal of what they plan to do. Part III - using data and information gathering
of the agreed methods, either by quantitative or qualitative approach or integrated one. Part IV -
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using writing skills, analysis and synthesis to present findings in logical, and creative ways, and can
defend their research activities intelligently and in well-prepared manner.
ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต
3 (2-2-5 )
(Advanced English for Doctoral Students)
วิเคราะห์และทบทวนความรู ้เกียวกับระเบียบวิธีและไวยากรณ์องั กฤษ หน้าทีของคํา
กลุ่มคําและประโยคภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการใช้คาํ และภาษาอังกฤษตามหน้าทีในรู ปประโยคต่าง
ๆ ทังบอกเล่า คําถาม และคําสัง นําไปสู่การพัฒนาการเขียนชันสูงตามรู ปแบบต่างๆ ทีเหมาะสมกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขันดุษฎีบณ
ั ฑิต
Analytical study and revision of rules, regulation and English grammar; function
of words, phrases, and English sentences; skill practices on word usage and language as of function
in various kinds of sentences, affirmative, question and commanding sentences to lead to writing
skill development in different styles suitable for study at the doctoral level.
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ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ
3 (2-2-5 )
(Specific Advanced English for Professional )
ภาษาอัง กฤษที ใช้ในศาสตร์ ก ารบริ หาร พัฒ นาทัก ษะการอ่านโดยอ่านตํารา
บทความ เอกสารทางวิชาการอืน ๆ รวมทังงานนิ พนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและบทคัดย่อในศาสตร์ ที
ศึกษา ฝึ กทักษะการสรุ ปความและตีความ ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพือ
พัฒนาทักษะการเขียนแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนข้อความเพือสื อความหมายและการสื อสาร การ
เขียนเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนบรรยายและอภิปราย การเขียนเชิงสนับสนุ นและคัดค้าน
การเขียนบทความทางวิชาการ การพูดในทีชุมชนนักบริ หารและวิชาการ การแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ
Analytical study of the English language use in management and leadership.
Development of reading skills by reading textbooks, articles, others educational document,
dissertations and abstracts in the area of study. Practice of conclusion and translation. Examining
and practicing various forms of writing for communication concerning the academic affairs.
Analytic and synthetic writing for description, explanation, and also for supporting and opposing.
Emphasis on Educational articles writing. Public speaking for educators and ideas presentation in
academic meeting and seminar.
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เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้นําองค์การ
3 (2-2-5 )
(Information Technology for Organizational Leaders)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์การ โดยศึกษาลักษณะและ
สภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศในองค์การ ระบบสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ การเปลียนแปลงรู ปแบบขององค์ก าร ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ก ับเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยศึ ก ษาระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบกลุ่ ม เครื อข่ า ย ระบบการค้า ผ่ า นระบบ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์และผลกระทบ ระบบสนับสนุ น กระบวนการปฏิบัติ ก าร ระบบสนับสนุ น การ
ตัดสินใจ การบริ หารจัดการข้อมูล ระบบอัจฉริ ยะ การพัฒนาและการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ
และระบบใหญ่ขององค์การอันประกอบด้วย การวางแผนเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ และการบริ ห ารจัด การทรั พยากรสารสนเทศ แนวโน้ม ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารทีมีผลต่อองค์การยุคใหม่และสังคมโดยรวม
This course focuses on organizations and IT support systems: organizations and
their environment, IT and information systems, strategic information systems, organization
transformation. Network computing; internet and groupware, electronic commerce, network
computing impacts. Support system: transaction information systems and infrastructure: planning,
information economics, system analysis and design, and managing information resources. Trends
of Information and Communication that may change organizations and society.

