
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
วทิยาเขต/คณะ/สาขาวชิา คณะครุศาสตร์ 
 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย  : หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Education Program in Educational Administration and   
                                           Management) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบณัฑิต (การบริหารจดัการศึกษา) 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การบริหารจดัการศึกษา) 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Education (Educational Administration and Management) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Ed. (Educational Administration and Management)  

3.  วชิาเอก 

- 
4.  จ านวนหน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 132 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรจะไดรั้บปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา 
Bachelor of  Education Program in Educational Administration and 

                                           Management) 

 
Bachelor of Education Program in Social Studies 



6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ก าหนดเปิดสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โดยหลกัสูตรน้ีปรับปรุงมาจากหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2552  
สภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี 3 / 2555       

วนัท่ี  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2555  
สภามหาวทิยาลยัอนุมติั/เห็นชอบในหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  4/2555             

วนัท่ี  10   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2555 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี                       
สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา  ในปีการศึกษา 2559 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

บณัฑิตสาขาวิชาการบริหารจดัการศึกษา สามารถน าความรู้ทางการบริหารจดัการศึกษาไปใชป้ระกอบ
อาชีพไดท้ั้งภาคราชการ  ภาคเอกชนตลอดจนอาชีพส่วนตวั  และอาชีพอ่ืนๆท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้
อาทิ   นกับริหารจดัการศึกษา  นกัวางแผนการศึกษา  เจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในระดบัต่างๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. หลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
           3.1.1  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  132 หน่วยกิต 
          3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  
   โครงสร้างหลกัสูตรแบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  

 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่                 30 หน่วยกติ 
  1.1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 หน่วยกิต 
  1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  1.4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               9 หน่วยกิต 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่                          96          หน่วยกติ    

    2.1) กลุ่มวชิาเฉพาะทางการศึกษา(วชิาชีพครู)                24   หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกวา่                 66 หน่วยกิต 
  2.2.1) วชิาบงัคบั                   57 หน่วยกิต 
   2.2.1.1) วชิาแกนการบริหารจดัการศึกษา               27 หน่วยกิต 
   2.2.1.2) วชิาดา้นการบริหารการศึกษา                          15 หน่วยกิต 
   2.2.1.3) วชิาดา้นการจดัการศึกษา                                 15 หน่วยกิต 
  2.2.2) วชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่                   9 หน่วยกิต 
                   2.3) กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                   6 หน่วยกิต 
  3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่       6          หน่วยกติ 

3.1.3 รายวชิา 
     1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่      30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวชิา     ภาษาและการส่ือสาร       9 หน่วยกิต 

2001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ 
Thai for Communication  and  Information  etrieval 

3(3-0-6) 

2001102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 



2001103 
 
1.2) กลุ่มวชิา     
  1002101             

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น  
Neighboring Language and Culture  
มนุษยศาสตร์                                                                                                                          
การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์
Human  Behavior  Development 

3(3-0-6) 
 

6          หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

2002102 
 
1.3) กลุ่มวชิา 

สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation 
สังคมศาสตร์                                                                    

3(3-0-6) 
 

6          หน่วยกิต 
2003101   สังคมไทยและสังคมโลก 

Thai and Global  Society           
3(3-0-6) 

2003102 
 

1.4) กลุ่มวชิา 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
Natural Resources and Environments 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                

3(3-0-6) 
 

9          หน่วยกิต 
4004101   วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ                                        

Science for Quality of Life 
3(2-2-5) 

4004102 การคิดและการตดัสินใจ 
Thinking and Decision Making    

3(2-2-5) 

4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ 
Integrated Information Technology 

3(2-2-5) 
 

  2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่นอ้ยกวา่ 96 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวชิาเฉพาะทางการศึกษา(วชิาชีพครู)   24   หน่วยกิต 

  1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
          Language and Culture for Teachers             

            1014233 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
   Teacher Professional 

            1012207 จิตวทิยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
         Psychology for Teachers 
         1001204 การพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5)                  
                               Curriculum Development   



           1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                         3(2-2-5) 
           Learning Measurement and Evaluation  
                          1001302 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Management and Environment for Learning  

          1009401      การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
          Research  for Learning Development  
   1014432 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Administration and Quality Assurance of Education  
 

  2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกวา่     66 หน่วยกติ 
  2.2.1) วชิาบังคับ 57 หน่วยกติ 
   2.2.1.1 วชิาแกนบริหารจัดการศึกษา   27          หน่วยกติ 

    1014111 หลกัการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
     Principles of Educational Administration 
   1014112   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(3-0-6) 
          Educational Policy and Planning 
   1014211 การบริหารงานวชิาการ 3(2-2-5) 
     Academic Affairs Administration 
   1014212     คุณธรรมและจริยธรรมทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Education Ethics 
   1014213     การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
     Management of Information Technology 
   1014214     การบริหารงบประมาณ 3(2 - 2-5) 
     Budgeting Administration 
   1014311     การบริหารงานบุคคล 3(2 - 2-5) 
     Personal  Management 
   1014312     ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา 3(3 - 0-6) 
  Leadership and Behavior for Educational Leaders 
   1014313 การบริหารทัว่ไป 3(2-2-5) 
     General  Adminstration 



     2.2.1.2  วชิาด้านการบริหารการศึกษา                       15หน่วยกติ 
   1014221     เทคนิคการบริหารการศึกษา 3(2 - 2-5) 
     Educational Administration Techniques 
   1014222     การพฒันาองคก์าร 3(2-2-5) 
     Organization Development 
   1014321     การบริหารทรัพยากร 3(2-2-5) 
     Resources Management 
   1014322      การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
                        Project Evaluation 
   1014421 การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
     Personnel Development and Training 
     2.2.1.3  วชิาด้านการจัดการศึกษา                              15 หน่วยกติ 
   1014231 การจดัการเชิงกลยทุธ์    3(3-0-6) 
     Stratigic  Management 
   1014232     มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 3(3-0-6) 
     Human Relations in Organization 
   1014331 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Laws 
   1014332    การจดัการส านกังานในสถานศึกษา 3(2

  -

2-5) 
     School Office Management 
   1014431     การจดัการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ 3(2 - 2-5) 

         Seminar and Conference Management 
    

    2.2.2)  วชิาเลอืก  ไม่นอ้ยกวา่                           9 หน่วยกติ 
   1014241 ทกัษะการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
     Skills for Educational Administration 
   1014242 พฤติกรรมองคก์าร 3(3

  -

0-6) 
     Organization Behavior 
   1014243 การบริหารอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม 3(2 - 2-5) 
     School Plant Administration 



   1014244 การจดัการความรู้ในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
          Knowledge Management in School 

    

1014345 การพฒันาทีมงาน 3(3-0-6) 
            Team Development 
   1014341

  

การเงิน การบญัชีและพสัดุในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
     Finance , Accounting and Supplies in Educational Institution 
   1014342 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
     Economics Education 
   1014343 ธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Business 
   1014344 สถาบนัวชิาชีพครู และการพฒันาวชิาชีพครู 3(2-2-5) 
     Institutions and Teaching Profession Development 
   2.3)  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                         6 หน่วยกติ 
   1014451 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารจดัการศึกษา   3(2-2-5) 
     Preparation for Training in Educational Administration and Management 
   1014452 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารจดัการศึกษา       3(250) 
     Field Experience in Educational Administration and Management 
 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี         6      หน่วยกติ 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลกัสูตรของ
สาขาวชิาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4  แผนการศึกษา 
 สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษาจดัแผนการเรียนรายภาคในระบบทวภิาค ดงัน้ี 
                          แผนการเรียนหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวชิาการบริหารจดัการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
1014111 หลกัการบริหารการศึกษา     3 1014112 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3 

รวม 18 รวม 18 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาครู 1 วชิา 3  วชิาครู 1 วชิา 3 
 วชิาครู 1 วชิา 3  วชิาครู 1 วชิา 3 
1014211 การบริหารงานวชิาการ 3 1014214 การบริหารงบประมาณ 3 
1014212 คุณธรรมและจริยธรรมทางการศึกษา 3 1014221 เทคนิคการบริหารการศึกษา 3 
1014213 การบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 1014222 การพฒันาองคก์าร 3 

1014231 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 1014232 มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร 3 
 วชิาเลือก  1 วิชา 3  วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 21 รวม 21 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาครู 1 วชิา 3  วชิาครู 1 วชิา 3 
1014311 การบริหารงานบุคคล 3 1014313 การบริหารทัว่ไป 3 
1014312 ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมผูน้ าทาง

การศึกษา 
3 1014322 การประเมินโครงการ 3 

1014321 การบริหารทรัพยากร 3 1014332 การจดัการส านกังานในสถานศึกษา 3 
1014331 กฎหมายการศึกษา 3  วชิาเลือก   1 วชิา 3 
 วชิาเลือก  1  วชิา 3  วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 

รวม 18 รวม 18 



 
    

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาครู 1 วชิา 3 1014452 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 
 วชิาครู 1 วชิา 3 
1014421 การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม 3 
1014431 การจดัการประชุมสมัมนาและ           

การจดันิทรรศการ 
3 

1014451 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ              
การบริหารจดัการศึกษา 

3 

รวม 15 รวม 3 

 
 

3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา 
2001101   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้นสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval  

การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุปความ 
วเิคราะห์ ตีความ การพดูและการเขียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การคน้ควา้หาความรู้
จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

2001102   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร        3(3-0-6)   
 English for Communication  
                เขา้ใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียนได้
เหมาะสมกับบริบทและวฒันธรรม น าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฝึกกลยุทธ์                                
ดา้นกระบวนการฟัง พดู อ่าน และเขียนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการส่ือสารและการแสวงหาขอ้มูล มีเจตคติท่ีต่อการเรียนภาษา
และใชภ้าษาเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 

2001103   ภาษาและวฒันธรรมเพือ่นบ้าน       3(3-0-6)   
 Neighboring Language and Culture  
                ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่ อนบ้าน ว ัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาษา การออกเ สียง                        
การเขียนพยญัชนะและสระ พฒันาทักษะทั้ ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นท่ีทักษะการฟัง พูด และอ่าน                       
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 



1002101   การพฒันาพฤตกิรรมมนุษย์        3(3-0-6)           
 Human  Behavior  Development  
 หลกัความเขา้ใจชีวิต   การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น   การพฒันาตนเองให้เป็นผูมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิต                 
ท่ีสมบูรณ์   การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์   การพฒันาจิตตปัญญาศึกษา  การบริหารจดัการตนเอง   การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น                        
การพฒันาภาวะผูน้ า   การพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมและการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมในการด าเนินชีวติ 
 

2002102   สุนทรียนิยม          3(3-0-6)   
 Aesthetic  Appreciation 
 ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี  ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง  ในแง่ของตน้ก าเนิด  พฒันาการ  
วธีิการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัร าลึก  ระดบัความคุน้เคยและระดบัความซาบซ้ึง 
 

2003101   สังคมไทยและสังคมโลก        3(3-0-6)   
 Thai  and  Global  Society 
 พลวตัสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวตัน์  โดยศึกษาในดา้นสาเหตุ  สถานการณ์  
และผลกระทบต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก  การจดัการสงัคมโดยด าเนินชีวติ ยดึหลกัความพอเพียง  เพ่ือให้เกิดการปรับตวัอยา่ง
รู้เท่าทนัโลก  และเกิดเจตคติ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

2003102   ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม       3(3-0-6)  
 Natural  Resources  and  Environments 
 ความหมาย ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างมนุษยก์ับ
ส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากร ธรรมชาติ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  โครงการและกิจกรรมท่ี
ใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  นวตักรรมเทคโนโลยี  มาตรการต่าง ๆ  ปัญหาและสถานการณ์                        
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  การมีส่วนร่วมและวถีิชีวติภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
 

4004101   วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ        3(2-2-5)   
 Science  for  Quality  of  Life 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในการส่ือสารและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น   การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมทกัษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต   
ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
 

4004102  การคดิและการตดัสินใจ           3(2-2-5)  
 Thinking  and  Decision Making  

 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์  ความคิดสร้างสรรค ์  การวเิคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร   ตรรกศาสตร์
และการใหเ้หตุผล   กระบวนการตดัสินใจ   ก าหนดการเชิงเสน้  และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับชีวติประจ าวนั 

  
 
 
 
 



4004103   เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ       3(2-2-5)  
 Integrated  Information Technology  
 บทบาทความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การเรียนรู้  และใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การประยกุตใ์ชง้านอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
. 

1001201         ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู         3(3-0-6) 
 Language and   Culture for Teacher 
                    ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรมของไทยและต่างประเทศ  คุณค่าและความส าคญัของภาษาและ
วฒันธรรม  ในมิติของความหลากหลายทางวฒันธรรม  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันา
วิชาชีพครู พลวตัของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบัสังคมและวฒันธรรม   การใชภ้าษาและวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนั
อยา่งสนัติ 
 

1014233         ความเป็นครู         3(3-0-6) 
 Teacher Professional 

  หลกัการ ความส าคญัและพฒันาการของวชิาชีพครู และองคก์รวชิาชีพครู สภาพและภาระงานของครู  บทบาท 
หน้าท่ี   คุณลักษณะของครู  มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบข้าราชการครู  
บทบญัญติั  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู  จิตวิญญาณและทกัษะความเป็นครู ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ี
ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู  
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการ   การส่งเสริมความกา้วหน้าและการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือยกระดบั
มาตรฐานวชิาชีพ  องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนการพฒันาสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ  

The principles, the importance and  evolution of  teachers profession,  teachers profession  organization, status 
and teachers workload, roles, function and characteristic of  teachers,  teachers profession  standard,  moral  ethic and teachers 
professional  ethic,  regularity of  teachers profession, spiritual and skills of teachers,  interaction between teacher and student 
for  enable the students competencies, promotion the teacher competencies, knowledge  management  about  teachers 
profession,  leraning  person and instructional leadership, promotion advancement and teachers profession development to 
enable teachers profession,   personnel organization  of  teacher and educational personnel,  teachers  professional 
development. 
 

1012207        จติวทิยาส าหรับครู         3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาแนะ
แนวและการใหค้  าปรึกษา  จิตวทิยาส าหรับเด็กพิเศษ  ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  ปฏิบติัการน าหลกัจิตวิทยาไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญา  รูปแบบการเรียนรู้ศกัยภาพและความถนัดของผูเ้รียนในแต่ละ



ระดบัการศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  การให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  การส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
 

1001204 การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum  Development    

             3(2-2-5) 

   ทฤษฎีหลักสูตร  องค์ประกอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  หลกัสูตรมาตรฐานสากล  หลกัสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ  
หลกัสูตรสถานศึกษา ปฏิบติัการออกแบบและสร้างหลกัสูตรแบบจุลภาค  ปฏิบัติการประเมินและน าผลไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสูตรในแต่ละวชิาเอก  การพฒันาหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา   
 

1009301 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้                                                                                   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
 ทฤษฎี รูปแบบ หลักการ และเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง                              
แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนในสถานศึกษาคุณสมบติัของนกัวดัประเมินผล สถิติท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
คะแนนและการแปลความหมายคะแนน ปฏิบติัการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบติัการวดั 
และประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 
 

1001302  การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Learning Management and  Environment  for  Learning 

     ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ และการใชส่ื้อการเรียนรู้  ปฏิบติัการออกแบบและจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ และเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน   ปฏิบติัการจดัชั้นเรียนและสร้างสรรคกิ์จกรรม  เพ่ือสร้าง
เสริมพลงัอ านาจในการเรียนรู้และพฒันาดา้นอารมณ์  สังคม   การบูรณาการการจดัการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้กบัวิชาเอก                    
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา  การบูรณาการเรี ยนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจดัการ                    
ชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้กบัวิชาเอก  เทคนิคการจดัการชั้นเรียนและการจดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา 
 

1009401        การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
             ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ระเบียบวิธีวิจัยและ                           
การออกแบบการวจิยัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การจดัท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  เคร่ืองมือวิจยั  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั ปฏิบติัการเขียนและการน าเสนอรายงานการวจิยั  การวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวิจยัไปใชใ้น
การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

 
 



1014432  การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Administration and Quality Assurance of Education 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
ออกแบบระบบ  การวางแผน  การน าแผนสู่การปฏิบติั  และการประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษา  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้   กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกบั
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน   หลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การศึกษา   กฎระเบียบและหลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา  
  The principles, concept and  theories of educational administration and educational quality assurance, 
performance in system design, planning and implementation, evaluation and improve the plan of educational  administration 
and educational quality assurance, the application of educational quality for leraning development, the strategy in 
collaboration with educational personnel and communities for students development, good governance, the knowledge in  law 
that relates to educational administration, regularity and principles of educational quality assurance. 
 

1014111             หลกัการบริหารการศึกษา                                                                                                  3(3-0-6) 
                    Principles of Educational Administration  
                 ความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดของทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา 
การจดัการระบบภายใน การบริหารงานสถานศึกษา  การศึกษาสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในการบริหาร พฒันาภาวะผูน้ ากบัการบริหาร          การ
ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานทางการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  พฒันาหลกัสูตร ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาภาวะวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  การบริหาร
การศึกษาของไทย 
          The meaning of educational administration, concept of basic educational administration theories, educational 
administration processes, the system of administration in the school, human relation in administration, leadership 
development and administration, school public relation, supervision, curriculm development, proplems and solution of thai 
educational administration. 
 

1014112      นโยบายและการวางแผนการศึกษา          3(3-0-6) 
                    Educational Policy and Planning  

 หลักการ  และแนวคิด  กระบวนการนโยบายและการวางแผนการศึกษา  การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา  
องคป์ระกอบของนโยบายและการวางแผนการศึกษา อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา ประเภทของนโยบายและการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน การสร้างแผนปฏิบติัการ การแปลงแผนนโยบายสู่การ
ปฏิบติั บทบาทของผูบ้ริหารกบัการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

    Principles  and  concept of the process of policies and educational planning, the analysis of educational 
policy,  the factors of policy and educational planning, the influence of economic social and politic effect to policy setting and 
educational planning, the type  of policy and planning, the step of planning, the  conduct of action plan, the implementation of 
plan, the administration roles and policy setting and planning. 



1014211  การบริหารงานวชิาการ    3(2-2-5) 
  Academic Affairs Administration 
  ความหมาย ความส าคญั ขอบข่ายของงานวิชาการ  การวางแผนการด าเนินการงานวิชาการ  กฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   การจดัหาและการเตรียมและใชส่ื้อการเรียนการสอน  การจดัระบบการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน  การนิเทศการเรียนการสอนและการส่งเสริมการปฏิบติังานวชิาการ 
           The meaning, importance  and scope of academic affairs, planning for academic affairs, law and regularity  
are related, procuring , prepare and utilize instructional media, instructional system, instructional evauation, instructional 
supervision and enable the academic operation. 
 

1014212     คุณธรรมและจริยธรรมทางการศึกษา       3(3-0-6) 
                          Education Ethics 
                      แนวคิดท่ีมาของจริยธรรมทางการศึกษา  ความหมายและความส าคญัของคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา  คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมวชิาชีพ  ปัญหาเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทาง
การศึกษา  ธรรมะส าหรับผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  การส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม และค่านิยมในสงัคมไทย 
        Concept of educational ethinc, the meaning and the importace of the moral of administrators and educational 
personnel, responsitive moral, professioanal ethic, the problems of educational moral and ethic, spiritual of administrators and 
educational personnel, encouragement  and development of  moral, and thai social value.  
  

1014213     การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ       3(2-2-5) 
                  Man agement of Information Technology 
                  ความส าคญัและบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรู้  เทคนิคพ้ืนฐานของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  การประยกุตเ์ทคโนโลยมีาใชใ้นการขยายโอกาสและเพ่ิม
คุณภาพการศึกษา    นวตักรรมกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ารทางการศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
                  The importance and educational  information technology roles, information technology for administration and, 
information technology for instruction, basic techniques of  information technology utilization, the application of  information 
technology in expand and enable the educational quality, innovation and , information technology development, 
administration the information technology for efficiency of educational offices. 

 
 
 
 
 
 



1014214  การบริหารงบประมาณ         3(2-2-5)  
  Budgeting  Administration 
  ความหมาย ความส าคญัของขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณในสถานศึกษา การจัดท าแผนการบริหาร
งบประมาณ  กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ    การ
ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการใชเ้งิน  และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร  และลงทุนเพื่อการศึกษา   
การบริหารการเงินและการบญัชี และการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
                     The meaning, the importance  and scope of  budget administration in the school, creating administrative  budget 
planning, law and regularity  are related with enable and presentation budgeting, checking, following, evaluation and 
reporting finance, the operation result,resource mobilization and investment for education, finance administration , accounting 
and  inventory and asset  administration. 
 

1014221   เทคนิคการบริหารการศึกษา          3(2-2-5) 
                 Educational Administration Techniques 
                ความหมาย ความส าคญัของเทคนิคการบริหารการศึกษา   การพฒันาองค์การ การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์  
การพฒันาทีมงาน     การตดัสินใจสั่งการ   การบริหารตามสถานการณ์   การบริหารความขดัแยง้ กลุ่มสร้างคุณภาพ และการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารเชิงธุรกิจ การบริหารแบบทัว่ทั้งองคก์าร (TQM) 
                     The meaning and  the importance  of educational administration techniques, organization development, 
administration by objective, team develpment, decision–making for direction, situational administration, conflict 
administration, quality group, participative administration, business administration and total quality management. 
    
1014222    การพฒันาองค์การ          3(2-2-5) 
                  Organization Development 
                  แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของ
สมาชิกภายในองค ์การเขา้กบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร  การใชเ้คร่ืองมือสอดแทรก การเปล่ียนแปลงองคอ์งคก์าร  เพ่ือน ามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร 
 The concept of  the principles of behavioral  administration,  integration  of  individual of organizational 
members,  connection with organizational objectives, intervention for organizational development which ennable system 
change and  organizational effectiveness and efficiency. 
 
 
 
 
 
 



1014231  การจดัการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์  ความแตกต่างของการวางแผนและการจดัการทัว่ไป องคป์ระกอบของ
การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การก าหนดเป้าหมายขององคก์าร  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวางนโยบายขององคก์าร  
โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก   กลยุทธ์รวมของธุรกิจ  การ
ประเมินผลและการติดตาม 
 Planning and strategic management, the difference of planning and general management, the factors of strategic 
planning, organizational goal setting, process and techniques of planning, organizational policies, structure and competition  
environment, analysis of internal and external environment, business stratergy, measurement and following.  
 

1014232    มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ                                   3(3-0-6) 
                   Human Relations in Organization 
                    ความหมายและแนวความคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อส่ือสารระหวา่งการประสานงาน 
โดยใชห้ลกัการจูงใจ ความพอใจในงานตลอดจน หลกัศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมมนุษยสมัพนัธ์ 
 The meaning and concept of human relation in organization, scope and factors  that base on Interperson, group 
and organization, function and responsibility for social, communication, co-ordination, motivation, work satisfaction, 
principles of one’s faith to promotion human relation. 
 

1014311  การบริหารงานบุคคล         3(2-2-5) 
                      Personal  Management 
                      ความหมายและความส าคญั ขอบข่ายของงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวางแผนบริหารงานบุคคล   การสรรหา การคดัเลือก  การ
บรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน การยา้ย   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  การพฒันาบุคลากร  การบ าเหน็จความดี
ความชอบ  การสร้างขวญั ก าลงัใจ  การจูงใจ การลงโทษ   การรักษาระเบียบวินยั   การประเมินผลบุคลากร   และการปรับปรุง
คุณภาพบุคลากร 
                The meaning and the importance and scope of personal management in the school, law and regularity  are 
related, principles concept theories and processes of human resource management, planning for personal management, 
recruitment, selection, replacement, promotion, transfer, creating the  work efficiency, personnel development, compensation, 
morale, motivation, punishment, disciplines, personal appraisal and  
improve  personal quality. 
 
 
 



1014312      ภาวะผู้น าและพฤตกิรรมผู้น าทางการศึกษา          3(3-0-6) 
                   Leadership and Behavior for Educational Leaders 
                   ความหมายและความส าคัญของผูน้ า แบบของผูน้ า ประมวลหน้าท่ีของผูน้ า คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้ า การ
เสริมสร้างภาวะผูน้ า จิตวทิยาผูน้ า การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูน้ า วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผูน้ ากบัการตดัสินใจ 
การฝึกทกัษะความเป็นผูน้ าของการศึกษา  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูน้ าในโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูน้ าเก่ียวกบัการบริหาร ศึกษามนุษยสัมพนัธ์ของผูน้ า แนวคิดแก้ปัญหาต่างๆ และเสนอความคิดใหม่ๆ 
ทางดา้นการศึกษา 
 The  meaning and importance of leaders, leaders style, leaders function, leaders characteristics, leadership 
promotion, leaders psychology, leaders creative development, relation between leaders and decision – making, skills of 
educational leaders, concept of roles of school leaders, analysis of leaders behaviors, leaders human relation, problem solving 
and new educational idea.  
  

1004313  การบริหารทัว่ไป         3(2-2-5) 
  General  Administration 
  ความหมาย ความส าคญัของขอบข่ายของงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษา การด าเนินงานธุรการ กฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนงาน
วชิาการ งบประมาณ พสัดุ อาคารสถานท่ี บุคลากร การส่งเสริมกิจการนกัเรียน เทคนิคการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนๆ การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และการบริหารงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานปกติ 
         The  meaning, importance and scope of general administration in school, general affair administration, law and 
regularity are related with administrative system and organization development, educational technology,  promotion  in 
academic, budget, asset, plant, personnel and student activites, environmental administration in school, public relation, 
participation and coordinate of personal, community, local, organization and others,  control system in school and other 
administration. 
 

1014321     การบริหารทรัพยากร         3(2-2-5) 
                    Resources Management 
                    หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบติั  และความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการกบังานสนบัสนุน   ไดแ้ก่  การ
บริหารงบประมาณ   การเงินและการบญัชี   การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสถานศึกษา การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  
การจดัวางระบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ การแสวงหาและใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
การจดัการศึกษา 



        The principles, concepts guideline and relation of academic administration and support works that consist of 
budget administration, finance and accounting, personnel administration, school plant and enviromment administration, public 
relation, and relation between school and community foe enable school development. 
 

1014322      การประเมนิโครงการ          3(2-2-5) 
                      Project Evaluation 
                      แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิค วิธีการการจดัท า การวิเคราะห์  การเลือก
และการพฒันาเคร่ืองมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมินและการใชผัลการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
                        The concepts, principles, theories and the process of  project evaluation, techniques, procedure, analysis, 
selection and instrument development for  project evaluation, reporting of evaluation result, and utilization the evaluation 
result for developing the educational quality. 
 

1014331       กฎหมายการศึกษา   3(3-0-6) 
         Educational Laws 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ  พระราชบญัญติั  กฎระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารการศึกษา และการจดัการศึกษา 
           Introduction  to  the  constitutional law, statute, regularity, rules are related to educational administration and 
educational management. 
 

1014332     การจดัการส านักงานในสถานศึกษา       3(2-2-5) 
     School  Office Management 
                    การด าเนินงานของส า นกังานในสถานศึกษา  บทบาทของการจดัส านกังาน  งานสารบรรณ  งานพสัดุ  การวาง
แผนผงั และระเบียบวธีิปฏิบติัของงานส านกังาน  การจดัสถานท่ีท างาน  การอ านวยการบุคลากรในส านกังาน  การควบคุมงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 
           The operation of the school office,  roles of  office  management, archives, category, layout, office procedure,  
workplace, direction and controlling. 
 

1014341      ทกัษะการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
                    Skills for Educational Administration 
  ความหมาย ความส าคญัของทกัษะการบริหาร ประเภทของทักษะการบริหาร ศักยภาพของบุคคลเพื่อการ
บริหารจดัการศึกษา กระบวนทศัน์เก่ียวกบัการบริหารการศึกษาและการจดัการศึกษาสมยัใหม่ ปัญหาและแนวโนม้ทางการจดั
การศึกษา 
 The meaning, importance of administrative skills, type of administrative skills, personnel competency for 
educational administration, conceptual of educational administration and modern educational administration,  problem and 
trends of educational management. 



1014342      พฤตกิรรมองค์การ   3(3-0-6) 
                     Organization Behavior 
  พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหาร  ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ  
อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  การใชพ้ลงังานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคคลใน
องคก์าร  รวมทั้งการพฒันาพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 
       Human  behaviors in organization according to individual and group that effect to administration, the 
influence that caused by environment,  utilize energy of group, creating the personnel morale and motivation in organization, 
development human  behaviors in organization. 
 

1014343    การบริหารอาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 
                     School  Plant  Administration 
   สภาพ อาคาร สถานท่ีของโรงเรียน เลือกท่ีตั้งและบริเวณ การวางแผนอาคารสถานท่ี การวางแผนอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และห้องเรียน ห้องงกิจกรรม การใชแ้ละการดูแลรักษาอาคารเรียน ระเบียบวา่ดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ี    การ
บริหารคนงาน ภารโรงเจา้หนา้ท่ี การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในอาคาร และสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 
   The  status of school plant, location and area,  school plant planning, school building,  classroom and activity 
room planning, the utilization and  the maintenance the school building, regularity of using the school plant,  wokers and 
caretakers administration, building facilities, school environment. 
 

1014344   การจดัการความรู้ในสถานศึกษา   3(3-0-6) 
         Knowledge Management in School 
   แนวคิด  หลกัการ  เทคนิคและรูปแบบในการจดัการความรู้  แนวทางการพฒันาการจดัการความรู้ในองคก์าร  
การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้  การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในการบริหารสถานศึกษา  
           The concept, principles, technique and model of knowledge management, guideline to develop the knowledge 
management in school, leraning organization management, application the knowledge management for school administration. 
 

1014421   การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
        Personnel Development and Training 
  การพฒันาบุคลากรโดยเนน้ดา้นการพฒันาและการฝึกอบรม ความจ าเป็นในการพฒันาและฝึกอบรม    การวาง

แผนพฒันาและฝึกอบรม การตั้งวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจดัโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การ
ประเมินผลการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรมปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 

  Personnel Development emphasis on development and training, need assessment in development and 
training, development and training planning, the objective setting for training,  creating the  training program, techniques of 
training,  personnel development and training evaluation, problems of development and training.       
 
 



1014431   การจดัการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ   3(2-2-5) 
 Seminar and Conference Management 
 ความหมายและค าจ ากดัความของการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการประเภทของการจดัประชุมและ

การจดันิทรรศการ  ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานและปัจจยัเก้ือหนุนในการด าเนินธุรกิจ  ประชุม สัมมนาและ
การจดันิทรรศ การการเตรียมการและการบริหารการประชุม  สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงผลงานทางการศึกษา   การ
ประเมินผลการจดัประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการ ตลอดจนการสร้างความพอใจใหแ้ก่เขา้ร่วมการประชุมสมัมนา และชม
นิทรรศการ 
      The meaning of seminar, conference and exhibition, type of conference and exhibition which relate with 
other business, basic assessment and supporting factors for business, conference, seminar and exhibition, preparation and 
conference administration, exhibition seminar and educational exhibition, semina conference and exhibition evaluation, 
member satisfaction in seminar conference and exhibition. 
 

1014441   การเงนิ  การบัญชี และพสัดุในสถานศึกษา      3(2-2-5) 
                      Finance , Accounting and Supplies in Educational Institution 
    ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายของการเงิน การบญัชี และในสถานศึกษา และหลกัการเก่ียวกบั การ
บริหารงาน การเงินและการบญัชีในสถานศึกษา การศึกษาระเบียบและการปฏิบติัเก่ียวกบังาน การเงิน การจดัท าบญัชี   การ
รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานพัสดุ  การจัดหา  การก าหนด
คุณสมบติัเฉพาะของครุภณัฑ์  การเก็บรักษาพสัดุ  การท าบญัชีคุมพสัดุ ระเบียบและการปฏิบติัการงานพสัดุของราชการ  ปัญหาในการ
บริหารงานพสัดุและแนวทางแกไ้ข 
   The meaning , the importance and the scope of finance , accounting and supplies in educational institution, 
the principles of finance , accounting and supplies in educational institution, the regularity and operation in finance and 
accounting, reporting and internal cheking the opration,  supplies appraisal, recruit and specification of spplies,  spplies 
strorage, accounting control for supplies, regularity in supplies performance, problem and problem solving in supplies 
administration. 
 

1014442   เศรษฐศาสตร์การศึกษา   3(3-0-6) 
                     Economics  Education 
   หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัการจดัสรรทรัพยากร การวางแผนก าลงัคนกบั
การลงทุนดา้นการศึกษา วิเคราะห์การลงทุนกบัผลตอบแทนทางการศึกษา  แหล่งท่ีมาของการลงทุนในการจดัการศึกษาระดบั
ทอ้งถ่ิน การจดัการศึกษากบัการมีงานท าและการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน  
            Introduction  in economic, relation between the education and resource allocation, manpower planning and 
educational investment,  analysis of  investment and  educational income, source of local educational investment, education 
management and employment and local economic development. 
 



1014443     ธุรกจิการศึกษา   3(3-0-6) 
                    Educational  Business 
                     ความหมาย ขอบข่าย ประเภท และประโยชน์ของธุรกิจการศึกษา วิวฒันาการของธุรกิจการศึกษา ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจการศึกษา การใชป้ระโยชน์จากสถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจัดการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัธุรกิจ การบริหารและการจดัการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน การจดัโครงการศึกษา การ
ควบคุม  การด าเนินการ การประเมินผล และติดตามผลการจดัการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจดา้นการศึกษา 
  The meaning, scope, types, and advantage of educational business, evolution of educational business, 
introduction in educational economic, appliance of educational ststistics, resource mobilization for educational management, 
the relation between education and business, administration and educational business management in school, educational 
projects, controlling, opration, measurement and following in education, study of the problems in educational business. 
 

1014444     สถาบันวชิาชีพครู และการพฒันาวชิาชีพครู     3(2-2-5) 
                    Institutions  and  Teaching Profession Development 
          ความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายทางสถาบนัวิชาชีพครู องคก์ารวิชาชีพครูของไทย และของต่างประเทศ 
บทบาทของทอ้งถ่ิน องค์การวิชาชีพท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา นโยบาย ปัญหา อุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันา
วิชาชีพครู และแนวแกปั้ญหาการส่งเสริมและการพฒันาครูก่อนประจ าการและครูประจ าการ  แนวโน้มนโยบายการพฒันา
วชิาชีพครู  ปัญหาการผลิต  การใชแ้ละการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  การประกนัคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพครู 
           The meaning, scope and objective of  teachers profession institutes, Thai and international teachers profession 
organization, locality roles, the effect of profession organization to educational changing, policies, problems that effect to 
teachers profession development, guideline for problem solving and promotion  and  before routine and routine teachers 
development,  trend of teachers development policy, the problem of producing, utilization, and cotrolling in  standard of 
teachers profession. teachers profession license,  quality assurance and  appraisal in teacher quality.                                
 

1014445   การพฒันาทมีงาน   3(3-0-6) 
  Team Development 
  ความหมายและความส าคญัของการพฒันาทีมงาน  แนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันาองคก์าร  แนวคิดเก่ียวกบั การ
ท างานเป็นทีม  วธีิการพฒันาการท างานเป็นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพฒันาทีมงาน  การสร้างทีมใหม่ 
การก าจดัความไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีมขอ้ตกลงและการเอาชนะขอ้ตกลงท่ีไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีม 
การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน  การฟ้ืนฟูทีมงาน  การลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม  ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนว
ทางแกไ้ข 
    The meaning and the importance of team development, basic concept of organization development, the 
concept of teamwork, teamwork development, planning and design the alternative in teamwork development, new team 
building, eliminate the  disorder and conflict of team, assumption and overcome in disorder and conflict in  team, enable the  



proudly of team, regeneration teamwork, decrease the group conflict, the problem of teamwork building and guideline to 
problem solving. 
 

1014451   เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษาจดัการศึกษา                  3(2-2-5) 
         Preparation for Training in Educational Administration and Management 
         การวางแผนและจดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจดั
การศึกษา  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวชิา 
                        The planning and preparation for stusents readiness before raining in ducational administration that permits  
by  the department. 
 

1014452   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารจดัการศึกษา    3(250) 
                      Field Experience in Educational Administration and Management 
  ขอ้ก าหนด : ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 1014451 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษาจดัการศึกษามาก่อน 
ฝึกภาคปฏิบติัการบริหารจดัการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือให้รู้จกัน าหลกัการและทฤษฎีการบริหารจดัการศึกษาไป
ใช ้พร้อมทั้งรู้จกัวเิคราะห์และแกปั้ญหาต่างๆ ตามหลกัการบริหารจดัการศึกษา 
                         Registration in 1014451 : Preparation for Training in Educational Administration and Management  Practicum 
in educational institutes for applying the  educational administration principles and theories,  analysis and problem solving 
according the principles of educatial administration.  
 


