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การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2563
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้
เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2561
ดังนั้นสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเพิ่มคาอธิบาย
รายวิช า และเพิ่มจ านวนชั่ว โมงการสอน รายวิ ช า 1065101 วิทยาการวิ จัย และรายวิช า 1065102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และพัฒนาให้มีคุณภาพ
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ดังตาราง 5.1
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตาราง 5.1 ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561 (เดิม)
1065101 วิทยาการวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัยเทคนิค
การวิจัยแบบต่างๆขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบงานวิจัยการเขียนเค้า
โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียน
รายงานงานวิจัย การประเมินการวิจัย การสังเคราะห์และนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Definition of research, research types, research
techniques, research procedures, research design, research proposal,
research tools development for data collection, research report
writing, research evaluation, research synthesis and research
application for development.
1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research for Educational Administration Development)
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ ลาดับขั้นของการวิจัย การกาหนดปัญหาและตั้งคาถามการวิจัย
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง การเขียนนิยามปฏิบัติการ การศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิ ปรายผลการวิจัย การ
เขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัย การบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
มีจรรยาบรรณนักวิจัย

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561 (ใหม่)
1065101 วิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
(Research Methodology)
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัยเทคนิค
การวิจัยแบบต่างๆขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบงานวิจัยการเขียนเค้า
โครงการวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียน
รายงานงานวิจัย การประเมินการวิจัย การสังเคราะห์และนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการการทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Definition of research, research types, research
techniques, research procedures, research design, research proposal,
research tools development for data collection, research report
writing, research evaluation, research synthesis and research
application for development.
Conducting research to develop educational quality.
1065102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Research for Educational Administration Development)
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ ลาดับขั้นของการวิจัย การกาหนดปัญหาและตั้งคาถามการวิจัย
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึ กษา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง การเขียนนิยามปฏิบัติการ การศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การ
เขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัย การบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
มีจรรยาบรรณนักวิจัย

สาระในการปรับปรุง
เพิ่มคาอธิบายรายวิชา และ
เพิ่มจานวนชั่วโมงการสอน

เพิ่มคาอธิบายรายวิชา และ
เพิ่มจานวนชั่วโมงการสอน

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561 (เดิม)
Analysis, principle, and theories of research methodology,
research for professional development, research types, quantitative
research and qualitative research, research procedures, problem and
research question formulation, research objectives, research
hypothesis, variables, population and samples, defining research
operation, review literature, conceptual framework, research tool
development, data collection, data analysis, conclusion and
discussion, abstract writing, research reporting, research management,
and research ethics.

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561 (ใหม่)
ปฏิบัติการการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
Analysis, principle, and theories of research
methodology, research for professional development, research
types, quantitative research and qualitative research, research
procedures, problem and research question formulation, research
objectives, research hypothesis, variables, population and samples,
defining research operation, review literature, conceptual framework,
research tool development, data collection, data analysis,
conclusion and discussion, abstract writing, research reporting,
research management, and research ethics.
Conducting research to develop educational
administration.

สาระในการปรับปรุง

