๑

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

๒

๓

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผศ.ดร.ปญญา นาแพง

ผศ. ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กรรมการ

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
กรรมการ

ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
กรรมการ

รศ.สันติวัฒน พันทา
กรรมการ

ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา
กรรมการ

อ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
กรรมการ

อ.ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
กรรมการและเลขานุการ

อ.นวพร วรรณทอง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๔

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา
(ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administrative Innovation
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย)
: ค.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administrative Innovation)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: M.Ed. (Educational Administrative Innovation)
๓. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (แบบมีรายวิชาเรียนและทําวิทยานิพนธ) จํานวน ๓๙ หนวยกิต
๔. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองหลักสูตร วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
 ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
เพื่อ ผลิตมหาบั ณฑิตให มีค วามรู ความสามารถ และมีคุ ณธรรม เป นผู นํา การพั ฒ นานวั ตกรรม การบริ ห าร
การศึก ษาโดยอาศั ย กระบวนการวิจั ย เพื่อ นํา มาใช ในการขับ เคลื่อ นการจั ดการศึ กษาให บ รรลุเ ปาหมาย และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

๕

๒. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๒.๑ เพื่อผลิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
๒.๑.๑ มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการคุณภาพองคการทางการศึกษา เพื่อมุงสูความ
เปนเลิศ
๒.๑.๒ เปนผูน ําในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
๒.๑.๓ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการแสวงหาความรู สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการคนควาหาความรู เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง
๒.๑.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
๒.๒ เพื่อสรางนวัตกรรม และองคความรูใหมในการบริหารการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น
คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
การรับสมัครและการรับเขาศึกษา
 รับสมัครวันที่ ๗ มีนาคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 จํานวนที่รับ ๔๐ คน
 เริ่มการเรียนการสอน ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 สอบถามรายละเอียดไดที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร
โทร. ๐๘๗-๘๕๒๓๓๐๗ นางสาวจุฬาลักษณ จอมแกว โทร.๐๘๕-๒๕๓๕๖๖๓ หรือ
โทร. ๐-๔๒๙๗-๐๐๒๖
Website : http://innovation.snru.ac.th เว็บไซตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา, Website :
http://edu.snru.ac.th เว็บไซตคณะครุศาสตร, Website : http://grad.snru.ac.th เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ลงทะเบียนเรียน ๕ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวา
ดวยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙) (ดูแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร หนา 7-8)
คาใชจายในการศึกษา
คาบํารุงการศึกษา
 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) เหมาจายภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(เรียนปละ ๓ ภาคเรียน ซึ่งใชเวลาเรียนตลอดหลักสูตร ๕ ภาคเรียน)

๖

โครงสรางหลักสูตร
จํา นวนหนว ยกิตตลอดหลัก สูตรไมนอ ยกวา ๓๙ หนว ยกิต ประกอบดว ยเรี ย นรายวิช าไมนอ ยกวา ๘
๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต ดังนี้
๑) หมวดวิชาสัมพันธ
๖ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
๒๑ หนวยกิต
๒.๑) วิชาบังคับ
๑๒ หนวยกิต
๒.๒) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๙ หนวยกิต
๓) หมวดวิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
๔) หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
๑) หมวดวิชาสัมพันธ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน ๖ หนวยกิต
๗๑๐๔๕๑๐๒
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
๗๑๐๙๕๑๐๑
กระบวนทัศนการบริหารการศึกษา

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๑) วิชาบังคับ ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๗๑๐๙๕๒๐๑
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
๗๑๐๙๕๒๐๒
วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
๗๑๐๙๕๒๐๓
การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗๑๐๙๖๒๐๑
สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๒.๒) วิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และ/หรือรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
๗๑๐๙๕๓๐๑
วิธีวิทยาการพัฒนาตัวบงชี้
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๒
การพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๓
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๔
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๕
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๖
การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๗
การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๘
สถิติประยุกตเพื่อการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๕๓๐๙
วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๖๓๐๑
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๖๓๐๒
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๗๑๐๙๖๓๐๓
การฝกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา
๓(๑๕๐)

๗

๓) หมวดวิทยานิพนธ
๗๑๐๙๖๖๐๑ วิทยานิพนธ

๑๒ หนวยกิต

๔) หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
๔.๑) นัก ศึก ษาจะตองมี ความรูความสามารถดา นภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร กรณีที่
ผลการทดสอบต่ํากวาเกณฑตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
๗๑๕๐๕๔๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๒(๑-๒-๓)
๗๔๐๐๕๔๐๒ คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
๒(๑-๒-๓)
๔.๒) นักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอนจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้โดย
ไมนับหนวยกิต
๗๑๐๑๕๔๐๑ หลักการศึกษาและการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ที่
๑
๒
๓
๔

รหัส
๗๑๐๔๕๑๐๒
๗๑๐๙๕๑๐๑
๗๑๐๙๕๒๐๑
๗๔๐๐๕๔๐๒

ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ (เม.ย. – ส.ค.)
ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
กระบวนทัศนการบริหารการศึกษา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา *
รวม

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๙ หนวยกิต

* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ (ส.ค. – พ.ย.)
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
๑
๗๑๐๙๖๓๐๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา **
๒
๗๑๐๙๕๒๐๓ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓
๗๑๐๙๕๓๐๓ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา **
๔
๗๑๕๐๕๔๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา *
รวม
* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
** รายวิชาเลือก

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๙ หนวยกิต

๘

ที่
๑
๒
๓
๔

รหัส
๗๑๐๙๕๒๐๒
๗๑๐๙๕๓๐๖
๗๑๐๙๕๓๐๗
๗๑๐๙๖๖๐๑

ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๓ (ธ.ค. – มี.ค.)
ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู **
การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธการศึกษา **
วิทยานิพนธ ๑ การสรางเคาโครงวิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๔ หนวยกิต
๑๓ หนวย
กิต

** รายวิชาเลือก

ที่
๑
๒

ที่
๑

รหัส
๗๑๐๙๖๒๐๑
๗๑๐๙๖๖๐๑

ชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (เม.ย. – ส.ค.)
ชื่อวิชา
สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยานิพนธ ๒ การปฏิบัติงานภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๔ หนวยกิต
๗ หนวยกิต

รหัส
๗๑๐๙๖๖๐๑

ชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (ส.ค. – พ.ย.)
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ ๓ การเสนอเลมวิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
๔ หนวยกิต
๔ หนวยกิต

หมายเหตุ
๑) ตามระเบียบฯ จะตองลงทะเบียน ๕ ภาคเรียน โดยเรียนรายวิชา ๔ ภาคเรียน สวนภาคเรียนที่ ๕
จะไมมีรายวิชาเรียน จะมีแตเฉพาะวิทยานิพนธ
๒) วิทยานิพนธจะเริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่ ๓-๕ โดยดําเนินการจัดทําภาคเรียนละ ๔ หนวยกิต
๓) นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในภาคเรียนที่ ๕ (ชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒)

๙

ความสอดคลองระหวางรายวิชาในหลักสูตร
กับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรสุ ภา
(ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘)
รายวิชาในหลักสูตร ค.ม.
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
(ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)
ลักษณะวิชา
ชื่อรายวิชา
กระบวนทัศนการบริหาร
มาตรฐานที่ ๑ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
วิชาสัมพันธ
มาตรฐานที่ ๑๐ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ
วิชาเลือก มาตรฐานที่ ๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา
การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู
วิชาเลือก มาตรฐานที่ ๓ การบริหารดานวิชาการ
การบริหารจัดการทรัพยากร
วิชาเลือก มาตรฐานที่ ๔ การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
ทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานที่ ๖ การบริหารกิจการนักเรียน
มาตรฐานที่ ๙ การบริการการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาบังคับ มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการนวัตกรรมและ
วิชาบังคับ มาตรฐานที่ ๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูที่จะไดใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
๑. มาตรฐานความรู
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒอิ ื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ๑๐ มาตรฐาน ดังนี้
๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา ๓) การบริหารดานวิชาการ
รายวิชาในหลักสูตรสอดคลอง
๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
กั
บ
มาตรฐานความรู สําหรับผูที่จะ
๕) การบริหารงานบุคคล ๖) การบริหารกิจการนักเรียน
ขอใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา
๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคุรุสภา (ตามตารางขางตน)
๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชมุ ชน
๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
นอกจากคุณวุฒดิ ังกลาวแลวจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภา
รับรอง
๒. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
๑) มีประสบการณดานปฏิบัตกิ ารสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
๒) มีประสบการณดานปฏิบัตกิ ารสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด
หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป

๑๐

จุดเดนของหลักสูตร
๑. เปนหลักสูตรทีส่ อดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของคุรุสภา (ดูตารางหนา ๗) ซึง่
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพผูบริหารได
๒. สอดคลองกับการจัดทําผลงาน เพื่อเขาสูหรือเลื่อนวิทยฐานะผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากเปน
หลักสูตรที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการสรางนวัตกรรมการบริหาร วิชาที่เรียน อาทิ นวัตกรรม
การบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
เปนตน อีกทั้งวิทยานิพนธที่จัดทําเปนการสรางและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ซึ่งจะทําใหผเู รียนมีทักษะในการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารเปนอยางดี
๓. สําหรับครูผูสอน หลักสูตรนี้ไดออกแบบใหครูผูสอนมีความรูและทักษะในการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียน
การสอน อาทิ รายวิชาการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู การ
บริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโยยีสารสนเทศ เปนตน
๔. มีระบบความมั่นใจในการทําวิทยานิพนธใหกับผูเ รียน วาสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยออกแบบวิทยานิพนธไว ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ วิทยานิพนธ ๑ การสรางเคาโครงวิทยานิพนธ การสรางเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมีคณาจารยเขา
รวมใหคําแนะนํา จนกระทั่งผูเรียนแตละคนสามารถสรางหัวขอวิทยานิพนธ และพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธฉบับ
เต็มรูปแบบ ปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จนกระทั่งเคาโครงวิทยานิพนธสําเร็จและผานการสอบ
อนุมัตเิ คาโครงฉบับเต็มรูปแบบ
๔.๒ วิทยานิพนธ ๒ การปฏิบัติงานภาคสนาม สรางเครื่องมือวิจัย เก็บขอมูลในภาคสนามและ
วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจนไดขอสรุปตามแผนที่ไดวางไวในเคา โครงวิทยานิพนธฉบับเต็มรูป โดยอยูภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๔.๓ วิทยานิพนธ ๓ การเสนอเลมวิทยานิพนธ การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับเตรียมสอบปาก
เปลา จากนั้นจึงยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย และเมื่อสอบผานแลวจึงมีการปรับปรุงขัดเกลาเลมวิทยานิพนธตามที่
คณะกรรมการแนะนํา และยื่นเสนอเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัยเปนอันเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ

วิทยานิพนธ
นวัตกร

นวัตกรรม

