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ค าน า 
 
 แผนกจิกรรมการศึกษาชุดวิชา 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาจัดท า
ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาใช้ส าหรับวางแผนการเรียนและก าหนดภาระงานที่จะจัดท า โดยในเอกสารนี้จะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการศึกษา ภาระงานที่ก าหนดให้จัดท าและปฏิบัติ ก าหนดเวลาของการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องจัดท า จัดส่ง และเข้าร่วม ตลอดจนสื่อการศึกษาที่นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติม และการเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมสัมมนาเสริมดังนั้นแผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่นักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจและด าเนินการตามช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้จึงจะท าให้
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบรรลุผลตามความมุ่งหวัง 
 อนึ่ง  กิจกรรมการศึกษา รายงานและสื่อการศึกษาที่นักศึกษาต้องท าการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และวิพากษ์ ตามแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้  ได้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ตอบสนอง
และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาซึ่งปรับปรุงใหม่
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559แล้ว  
จึงมีกิจกรรม ภาระงานและสิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตรทุกประการ 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ  จึงหวังว่าแผนกิจกรรมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการที่จะเตรียมตัวและเตรียมการเพ่ือให้เกิดความพร้อม ในการที่จะเข้าร่วมการสัมมนา
เสริมและท าการสอบปลายภาคการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา   23720 

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา 

ชุดวิชา  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
ภาคต้น  ปีการศึกษา  2560 

 
 

 

เปิดภาคเรียน   15  กันยายน  2560 
 

สัมมนาเสริม 
กลุ่ม A 

ครั้งท่ี 1   วันท่ี  30 กันยายน – 1  ตุลาคม 2560 
ครั้งท่ี 2   วันท่ี  4 - 5  พฤศจิกายน 2560 

 
วันสอบไล่ประจ าภาค  วันเสาร์ ท่ี 27 มกราคม 2561 

      เวลา  09.00 – 12.00 น. 
 

 
 

 
หมายเหต ุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   โปรดตรวจสอบ

ก าหนดการ/ก่อนสัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์รายละเอียดแผน
กิจกรรม  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 , 089-4421824 
 



 5 

แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

THEORIES AND PRACTICES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 วัตถุประสงค์ 

        1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
        1.1.2 .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีอื่นๆ และกฎหมาย  
                การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
        1.1.3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษาให้สอดคล้อง 
                กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
        1.1.4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา 
        1.1.5. สามารถจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารและก าหนดภารกิจของครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษาได้เหมาะสม 
        1.1.6. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
                จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1.2 อธิบายชุดวิชา 
ขอบข่าย พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี หลักการ กระบวนการทางการบริหาร

ทางการศึกษา ประกอบด้วย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 
ภาวะผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมผู้น า อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การตัดสินใจ
สั่งการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การบริหาร
สมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองค์การ ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม่ 
แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 
ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน  แบ่งออกเป็น  15  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วยที่  1  พัฒนาการทฤษฎีการบริหารและการบริหารการศึกษา 
หน่วยที่  2  ทฤษฎีระบบ 
หน่วยที่  3  ทฤษฎีองค์การ  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
หน่วยที่  4  ภาวะผู้น า 
หน่วยที่  5  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยที่  6  การตัดสินใจและการสั่งการ 
หน่วยที่  7  การบริหารความขัดแย้ง 
หน่วยที่  8  การจูงใจและการติดต่อสื่อสาร 
หน่วยที่  9  การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองค์การ 
หน่วยที่  10  แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร 
หน่วยที่  11  นวัตกรรมการบริหาร 
หน่วยที่  12  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
หน่วยที่  13  ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย 
หน่วยที่  14  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
หน่วยที่  15  แนวคิดตะวันออกกับการบริหารการศึกษาไทย 
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1.4   โครงสร้างเนื้อหาสาระชุดวิชา 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่1 
องค์การและ

ระบบ 

หน่วยท่ี  1  พัฒนาการทฤษฎีการบริหารและ 
               การบริหารการศึกษา 
หน่วยท่ี  2  ทฤษฎีระบบ 
หน่วยท่ี  3  ทฤษฎีองค์การ  พฤติกรรมองค์การและ 
               การพัฒนาองค์การ 
หน่วยท่ี  4  ภาวะผู้น า 

กลุ่มที่  2 
ผู้น าและ 
พฤติกรรม  
การบริหาร 

หน่วยท่ี  5  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

หน่วยท่ี  6  การตัดสินใจและการสั่งการ 

หน่วยท่ี  7  การบริหารความขดัแย้ง 
หน่วยท่ี  8  การจูงใจและการตดิต่อสื่อสาร 

กลุ่ม 3 
ทักษะการ
บริหาร 

หน่วยท่ี  9  การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
               ในองค์การ 
หน่วยท่ี 10  แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร 
หน่วยท่ี 11  นวัตกรรมการบริหาร 
หน่วยท่ี 12  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

                การศึกษา 

หน่วยท่ี 13  ระบบการศึกษาและระบบการบริหาร 

                การศึกษาไทย 

หน่วยท่ี 14  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
                การศึกษา 

กลุ่มที่  4 
แนวคิด 

ตะวันออก 
หน่วยท่ี 15  แนวคิดตะวันออกกับการบริหาร 
                และการจัดการศึกษาไทย 

ทฤษฎีและ 
แนวปฏิบัติใน
การบริหาร 
การศึกษา 
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1.5  สื่อการศึกษาชุดวิชา  ประกอบด้วย: 
 1.5.1  สื่อหลัก  ได้แก่  ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (15 หน่วยการเรียน) และเอกสารแนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารการศึกษา รวมทั้งแผนกิจกรรมฉบับนี้ 
 15.2  สื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ ประเด็นส าคัญ/ค าถามที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา 
 15.3  สื่อประกอบ  ได้แก่  ซีดีเสียงค าบรรยายประกอบชุดวิชา  จ านวน  1  แผ่น 
 15.4  สื่อเสริม  ได้แก่  บทความ  เอกสารทางวิชาการ  บทวิเคราะห์  บทวิพากษ์   
ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารและการ
บริหารการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ 

2.  วิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาโดย 
1) ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 

- นักศึกษามีเวลาตลอดภาคต้น  ปีการศึกษา  2560   ตั้งแต่วันที่   
15 กันยายน 2560  ถึง 20 มกราคม  2561 

- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลักคือ ประมวลสาระและแนว
การศึกษาของชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

- ฟังซีดีเสียงประจ าชุดวิชาจ านวน  1  แผ่น 
- ท ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 
- ท ากิจกรรมตามงานที่ก าหนดให้  (ดูรายละเอียดในข้อ 3 งานที่

ก าหนดให้ท า) 
2) จัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

(ดังแบบฟอร์มข้อ 7) โดยเติมกิจกรรมการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องการวางแผนล่วงหน้าลงไปในช่อง
สัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด เช่น การฟังเทปเสียง การค้นคว้าเพ่ิมเติม การท ารายงาน ฯลฯ 

3)  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ (ตามแบบฟอร์มข้อ 7) 
2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

1)  เตรียมกาย  โดยแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่าง
น้อยวันละ  2  ชั่วโมง 
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2)  เตรียมใจ  มีสมาธิมุ่งศึกษาชุดวิชาตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ใน
ตารางเรียน 

3)  เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 
- จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวิชา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอน ปากกา 

กระดาษ เครื่องบันทึกเสียง  เป็นต้น 
2.1.3 วิธีการศึกษาเอกสาร 

1)  ตั้งจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของตนในการศึกษาเอกสารเพื่อเป็น 
พ้ืนฐานของการประเมินและทบทวนความรู้ที่ได้รับภายหลังการศึกษาเอกสาร 

2)  ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ
เอกสารที่ศึกษา 

3)  ศึกษาสารบัญเพ่ือให้ได้ทราบว่าเอกสารที่ศึกษาต้นคว้านั้นประกอบ 
ด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง 

4)  ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย (หรือบท) และตอน 
เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นหลักท่ีผู้เขียนเอกสารประสงค์จะให้ผู้อ่านได้ทราบ 

5)  อ่านคร่าวๆ เพ่ือให้ได้ทราบเนื้อหาสาระของเอกสารก่อน เพ่ือเป็น 
พ้ืนฐานของการศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดต่อไป 

6)  ศึกษาเอกสารอย่างละเอียด โดยพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระท่ีผู้เขียน
เอกสารน าเสนอเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดท่ีตนได้รับจากการศึกษาเอกสาร 

7)  ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดที่ตนได้รับกับแนวคิดและ 
วัตถุประสงค์ของเอกสารหน่วย (บท) และตอน หากไม่ตรงกันก็ควรกลับไปทบทวนโดยอ่านเนื้อหาสาระ
ในเอกสารโดยละเอียดอีกครั้ง 

8)  ทบทวนและประเมินความรู้ความเข้าใจและแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 

2.2 การด าเนินการศึกษา 
ควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้ 
2.2.1 ฟังซีดีเสียงปฐมนิเทศชุดวิชา 
2.2.2 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
2.2.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาและ

ด าเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา 
2.2.4 ฟังซีดีเสียงประจ าชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
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2.2.5 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
2.2.6 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร การศึกษา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.7 เข้าสอบประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.  งานที่ก าหนดใหท้ า 
 

ชุดวิชา  23720  ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 
 3.1  งานที่ก าหนดให้ท าเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่  1  ประกอบด้วยเอกสาร  
วิชาการ  จ านวน  2  ชิ้น  ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  งานชิ้นที่  1  การตอบค าถามจากการอ่านประมวลสาระ หน่วยท่ี  1- 7 
ให้นักศึกษาอ่าน ท าความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีทาง

บริหารและการบริหารการศึกษา ทั้งในประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษาชุดวิชาจาก หน่วยที่ 
1 - 7  เพ่ือตอบค าถามดังต่อไปนี ้

1.  พัฒนาการทฤษฏีการบริหารและการบริหารการศึกษา 
1.1 ทฤษฏีการบริหารการศึกษามีความส าคัญต่อการบริหารการศึกษาอย่างไร 
1.2 จงอธิบายว่า ทฤษฏีการบริหารการศึกษาของแต่ละยุคมีพัฒนาการอย่างไร 

2.  ทฤษฏีระบบ 
2.1 ทฤษฏีระบบคืออะไร มีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้างและตัวแบบของทฤษฎีระบบที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามีอะไรบ้าง   
2.2 นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีระบบทั่วไปมาใช้ในการบริหารงานทางการศึกษาได้

อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
3.  ทฤษฏีองค์การ  

3.1 จงเปรียบเทียบทฤษฏีองค์การดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การดั้งเดิมแนวใหม่ ทฤษฏีองค์การ
สมัยใหม่ และทฤษฏีองค์การยุคหลังสมัยใหม่ ว่ามีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร 

3.2 ให้นักศึกษาน าแม่แบบ (model) ในการพัฒนาองค์การที่นักศึกษาชื่นชอบมา
ออกแบบการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง โดยยกตัวอย่างในแต่ละข้ันตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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4.  ภาวะผู้น า  
4.1 ผู้น าคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากผู้บริหารอย่างไร 
4.2 การศึกษาเรื่องภาวะผู้น า มีวิวัฒนาการมาอย่างไร  

5.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 ฐานอ านาจของผู้บริหารการศึกษา มีที่มาจากฐานใดบ้าง ให้ยกตัวอย่างของฐาน

อ านาจแต่ละฐานมาให้เห็นเป็นรูปธรรม 
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง จงอธิบาย 

6.  การตัดสินใจและการสั่งการ   
ให้นักศึกษาอธิบายว่า การตัดสินใจ คืออะไร วิธีการตัดสินใจมีกี่วิธี และแต่ละวิธีมีข้อดี

และข้อพึงระวังอย่างไร 
7.  การบริหารความขัดแย้ง 

7.1 ความขัดแย้งภายในองค์การทางการศึกษา มีธรรมชาติและสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง 
จงอธิบาย  

7.2 ยุทธศาสตร์และเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งมีกี่แนวทาง อะไรบ้าง จงอธิบาย 
ให้นักศึกษาท าการศึกษาหน่วยการเรียนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประมวลสาระชุด

วิชาและเอกสารประมวลสาระฉบับเพิ่มเติม ในหน่วยที่ 1 – 7 และจากเอกสารอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ทางอินเตอร์เน็ต แล้วตอบค าถาม ข้อ ที่ 1- 7 โดยมีความยาวของเอกสารประมาณ 25  หน้า
กระดาษพิมพ ์(A4) และน าส่งอาจารย์ผู้สอนในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชุด 

3.1.2  งานชิ้นที่  2  การวิเคราะห์ปัญหา/สภาพการณ์การบริหารการศึกษา 
ให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการศึกษา/สังเกตสภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์

ทางการบริหารที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์การทางการศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยละเอียด โดย
บูรณาการกรอบทฤษฎีการบริหารจากประมวลสาระประจ าชุดวิชา หน่วยที่ 1 – 7 และจากแหล่ง
ค้นคว้าอ่ืน ๆ  เป็นแนวทาง แล้วเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. จงบรรยายบริบทของสถานศึกษา/หน่วยงานของท่านโดยสังเขปประกอบด้วย 
ประเภทของสถานศึกษา โครงสร้าง บุคลากร ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จงวิเคราะห์ปัญหา/สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดชึ้นในสถานศึกษา/
หน่วยงานของท่านเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เช่น โครงสร้างการบริหารขององค์การ  ระบบการบริหาร
องค์การ พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้น า การตัดสินใจและการสั่งการ ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งในองค์การ โดยน าทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาใช้อธิบายปัญหา/
สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน 
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3. จงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/การปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ ปรากฏการณ์
ทางการบริหารที่เกิดขึ้นนี้จากการวิเคราะห์ใน ข้อ 2  โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาเป็นกรอบในการเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาเพ่ือให้พัฒนาสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน 

ให้นักศึกษาจัดพิมพ์เป็นรายงานด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK เบอร์ 16 ตาม
รูปแบบที่ก าหนดในตอนท้ายของแผนกิจกรรมฉบับนี้ ให้มีความยาวประมาณ 10 – 15 หน้ากระดาษ 
A4 และจัดส่งอาจารย์ที่ไปสัมมนาจ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดท าเป็นสรุปย่อเพื่อแจกให้เพื่อน
นักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคนๆ ละ 1 ชุด (ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้จาก 
webpage ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษาเตรียมการเพื่อน าเสนอรายบุคคลต่อที่
ประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft® PowerPoint® 2003 หรือใหม่กว่าด้วยเวลาในการน าเสนอ
ประมาณคนละ 15 นาท ี
 3.2  งานที่ก าหนดให้ท าเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่  2  ประกอบด้วยเอกสาร
ทางวิชาการ  จ านวน  2  ชิ้น  ดังต่อไปนี้ 

งานชิ้นที่  1  การตอบค าถามจากการอ่านประมวลสาระ หน่วยที่  8 - 15 
3.2.1 ให้นักศึกษาอ่าน ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีของ

การบริหารและการบริหารการศึกษาในประมวลสาระชุดวิชา และเอกสารแนวการศึกษาชุดวิชาจาก 
หน่วยที่ 8 -15  เพื่อตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

8.  การจูงใจและการติดต่อสื่อสาร 
8.1  จงอธิบายทฤษฎีการจูงใจที่นักศึกษาเห็นว่า เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ

ศตวรรษท่ี 21 ในปัจจุบัน พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวในองค์การทาง
การศึกษา 

8.2  การติดต่อสื่อสาร คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และแบบจ าลองของการสื่อสารใดที่
นักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารในองค์กร
ทางการศึกษา จงอธิบายและให้เหตุผล 

9.  การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองค์การ   
9.1  สมรรถนะของบุคลากร คืออะไร ประกอบด้วยสมรรถนะด้านในบ้าง 
9.2  สมรรถนะของของผู้บริหารการศึกษาประกอบด้วยสมรรถนะใดบ้าง ในแต่ละ

สมรรถนะมีวิธีการพัฒนาอย่างไร 
10.  แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร 

ให้นักศึกษาสรุปว่า แนวคิดร่วมสมัยที่เสนอไว้ในหน่วยที่ 10 นี้ แต่ละแนวคิดมีหลักการ
ส าคัญอะไรบ้าง 
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11.  นวัตกรรมการบริหาร 
นวัตกรรมการบริหาร มีความส าคัญอย่างไรกับการบริหารองค์การทางการศึกษา จง 

ยกตัวอย่างนวัตกรรมทางการบริหารที่นักศึกษาสนใจมา 1 นวัตกรรม โดยให้ระบุรายละเอียดของ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษา และการประเมินนวัตกรรมนั้นในบริบทของ
องค์การทางการศึกษา 

12.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
12.1  จงอธิบายความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ 

12.2  ระบบรายงานสารสนเทศ มีประโยชน์อย่างไรในการบริหารองค์การทาง
การศึกษา รายงานสารสนเทศในส านักงาน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
รายงานสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้งานอยู่จริงในหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู ่

13.  ระบบการศึกษาและระบบบริหารการศึกษาไทย 
13.1 จงอธิบายระบบการศึกษาไทยมีการจัดการศึกษาแบบใดบ้าง 
13.2 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษาไทยกับระบบบริหารราชการ

แผ่นดิน 
14.  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

14.1  กฎหมายมีความสัมพันธ์กับการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างไร 
14.2  จงอธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการ

บริหารงานสถานศึกษา/หน่วยงาน 
15.  แนวคิดตะวันออกกับการบริหารการศึกษาไทย 

แนวคิดตะวันออกน ามาใช้ในการบริหารการศึกษาไทยได้อย่างไรบ้าง จงอธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
                  ให้นักศึกษาท าการศึกษาหน่วยการเรียนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประมวลสาระชุด
วิชาและเอกสารประมวลสาระฉบับเพิ่มเติม ในหน่วยที่ 8 – 15 และจากเอกสารอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ทางอินเตอร์เน็ต   แล้วตอบค าถาม ข้อ ที่ 8-15 โดยมีความยาวของเอกสารประมาณ 25  หน้า
กระดาษพิมพ ์(A4) และน าส่งอาจารย์ผู้สอนในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชุด 

 
3.2.2.  งานชิ้นที่  2 (การวิเคราะห์ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ) 

ภายใต้บริบททางการศึกษาของไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติในองค์การทางการศึกษาที่นักศึกษา
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ปฏิบัติงานอยู่ โดยอาศัยหลักการ แนวคิด นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ฯลฯ จากประมวลสาระประจ า
ชุดวิชา หน่วยที่ 8 – 15 และจากแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เป็นแนวทางในการศึกษา แล้วจงเขียนรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. จงระบุปัญหา สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาทางการบริหารที่ท่านเห็น
ว่าวิกฤตในสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน เช่น งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งาน
บริหารทั่วไป และงานอ่ืนๆ โดยวิเคราะห์เพียงงานเดียว 

2. ให้นักศึกษาเลือกแนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร / นวัตกรรมการบริหาร/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ปัญหาที่ระบุไว้ในข้อ 1.  โดยระบุหลักการ แนวคิด ให้เชื่อมโยงกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มากท่ีสุด 

3.  ให้นักศึกษาแสดงขั้นตอน หลักการ แนวคิดในข้อ2 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
งานในข้อ 1ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา/หน่วยงานของท่าน  

ให้นักศึกษาจัดพิมพ์เป็นรายงานด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK เบอร์ 16 ตาม
รูปแบบที่ก าหนดในตอนท้ายของแผนกิจกรรมฉบับนี้ ให้ มีความยาวประมาณ 10 – 15 
หน้ากระดาษ A4 และจัดส่งอาจารย์ท่ีไปสัมมนาจ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดท าเป็นสรุปย่อเพื่อแจก
ให้เพื่อนนักศึกษาในห้องสัมมนาทุกคน ๆ ละ 1 ชุด (ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในห้องสัมมนาได้
จาก webpage ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) และให้นักศึกษาเตรียมการเพื่อน าเสนอรายงานเป็น
รายบุคคลต่อที่ประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft® Power point®  2003  หรือใหม่กว่าด้วย
เวลาในการน าเสนอประมาณคนละ 15 นาที 

 
4.  การสัมมนาเสริม 

4.1  การเตรียมตัวเข้าสัมมนาเสริม 
4.1.1  การศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการศึกษา แนวการศึกษา 

ประมวลสาระชุดวิชา การฟังเทปประจ าชุดวิชา และการศึกษาสื่ออ่ืน ๆ 
1)  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา 

                              หน่วยที่ 1-7 และเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม 
2)  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา 

                              หน่วยที่ 8–15 และเอกสารเพิ่มเติม 
4.1.2 จัดท ารายงานการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3 
4.1.3 การน าเสนอผลงาน 

1)  เตรียมสิ่งที่จะน ามาประกอบการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม Microsoft® Power point® 2003 หรือใหม่กว่า 
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2)  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอด้วยวาจาและซักซ้อมล่วงหน้า โดยให ้
น าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ห้ามน าเสนอผลงานด้วยวิธีการอ่านรายงานที่เตรียมมา 

3)  เตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์สัมมนาเสริมและเพ่ือน 
นักศึกษาจะซักถาม เพ่ือจะท าให้สามารถตอบได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง ตรงประเด็น 

4.1.4  เนื้อหาสาระประกอบการสัมมนา 
1) การสัมมนาครั้งที่  1  ครอบคลุมเนื้อหา  ประเด็นที่  1 – 7 ประกอบด้วย 

(1)  พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร 
-  แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร 
-  พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารทั่วไป 
-  พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
                 ฯลฯ 

(2)  ทฤษฎีระบบ 
 -  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ 
 -  ทฤษฎีระบบทั่วไป 
 -  ทฤษฎีระบบสังคมของพาร์สัน 
 -  ทฤษฎีระบบสังคมของเกทเชลล์และอูบา 

                 ฯลฯ 
(3)  การพัฒนาองค์การและพฤติกรรมองค์การ 

- พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
- การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ระดับบุคคล 
- การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ระดับกลุ่ม 
- การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ระดับองค์การ 
- แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาองค์การ 
- การเปลี่ยนแปลงองค์การและสิ่งแวดล้อม 
- เครื่องมือสอดแทรกในการพัฒนาองค์การ 

               ฯลฯ 
(4)  ภาวะผู้น า 

- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
- วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้น า 
- ทฤษฎีบางประการเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

                ฯลฯ 
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(5)  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
-  ผู้น ากับอ านาจ 
-  แบบของอ านาจ 
-  การใช้อ านาจ 
-  บทบาทหน้าที่ของผู้น าทางการศึกษา 
                    ฯลฯ 

(6)  การจูงใจและการติดต่อสื่อสาร 
- ทฤษฎีการจูงใจด้านเนื้อหา 
- ทฤษฎีการจูงใจด้านกระบวนการ 
- ทฤษฎีการจูงใจด้านการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรม 
- การจูงใจกับการบริหารการศึกษา 

                       ฯลฯ 
(7)  การบริหารความขัดแย้ง 

- แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
- สาเหตุของความขัดแย้ง 
- กระบวนการของความขัดแย้ง 
- การบริหารความขัดแย้ง 
- การพัฒนาตนเองในการบริหารความขัดแย้ง 

                             ฯลฯ 
2) การสัมมนาเสริมครั้งที ่2 ครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่ 8-15 ประกอบด้วย 

(8)  การตัดสินใจและการสั่งการ 
- แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจทางการบริหาร 
- ทฤษฎีและต้นแบบของการตัดสินใจ 
- การตัดสินใจทางการบริหารการศึกษา 
- เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษา 
- แนวคิดเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร 
- การติดต่อสื่อสารในองค์การ 
- การติดต่อสื่อสารทางการศึกษา 
- การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษาในการติดต่อสื่อสาร 

                ฯลฯ 
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(9) การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ 
- ทฤษฎีการบริหารที่เก่ียวข้องกับการบริหารสมรรถนะ 
- การบริหารสมรรถนะเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
- การจัดท าพจนานุกรรมสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับองค์การ 

                 ฯลฯ 
(10)  แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร 

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
- การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                ฯลฯ 

(11)  นวัตกรรมการบริหาร 
- นวัตกรรมทางการบริหาร 
- กระบวนการทางการบริหาร 

              ฯลฯ 
(12)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

- ระบบสารสนเทศกับการจัดการในองค์การ 
- ระบบประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในองค์การทางการศึกษา 

               ฯลฯ 
(13)  ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย 

-  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย 
-  แนวนโยบายหลักในการจัดการศึกษาไทย 
-  จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาไทย 
-  แนวทางในการจัดการศึกษาไทย 

                ฯลฯ 
(14)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

- แนวคิดและหลักการของกฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการศึกษาที่ส าคัญ 
- การประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษาในการบริหารการศึกษา 

                ฯลฯ 
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 (15)  แนวคิดตะวันออกกับการบริหารการศึกษาไทย 
- แนวคิดตะวันออก 
- แนวคิดตะวันออกกับการบริหาร 

                ฯลฯ 
4.1.5  การปฏิบัติตนในการสัมมนาเสริม 

1)  เข้ารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2)  น าประเด็นปัญหาที่ได้จากการศึกษา สื่อต่าง ๆ ตามข้อ 4.1.1 มาเสนอต่อที่

ประชุม และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ได้ค าตอบและแนวทางการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมต่อไป 

3)  ร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา 
4)  น าเสนอรายงานที่จัดท าต่อที่ประชุม 
5)  ท าความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดท า 

4.2  วันสัมมนาเสริม 
        นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม  2  ครั้ง ๆ ละ 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 

ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 

ครั้งท่ี 1   วันท่ี   7 – 8  ตุลาคม 2560 
ครั้งท่ี 2   วันท่ี   4 - 5  พฤศจิกายน 2560 
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4.3  ตารางการสัมมนาเสริม 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

 

ครั้ง
ที ่

วัน 9.00 – 12.00  น. 12.00 – 13.00 
น. 

13.00 – 16.00  น. 

1 เสาร์ 
 

สัมมนาเสริม  1/1 
( อภิปรายเสริม
ความรู้ตอบข้อ

ซักถาม ) 

พัก สัมมนาเสริม  1/2   
( นักศึกษาเสนอ 
รายงานและอภิปราย ) 

อาทิตย์ 
 

สัมมนาเสริม 1/3 
(นักศึกษาเสนอ
รายงาน และ 
อภิปราย) 

พัก สัมมนาเสริม  1/4   
( นักศกึษาเสนอ 
รายงานและอภิปราย ) 
สรุปสาระ ชี้แจง 
งานในการสัมมนาเสริม
ครั้งต่อไป 

2 เสาร์ 
 

สัมมนาเสริม  2/1  
(เสริมความรู้ตอบข้อ

ซักถาม) 

พัก สัมมนาเสริม  2/2   
(นักศึกษาเสนอ 
รายงาน และอภิปราย) 

อาทิตย์ 
 

สัมมนาเสริม  2/3 
( นักศึกษาเสนอ

รายงานและ
อภิปราย) 

พัก สัมมนาเสริม  2/4  
สรุปสาระ 
( นักศึกษาเสนอ 
รายงานและอภิปราย) 
-  การเตรียมการสอบ
ปลายภาค 
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5.  ศูนย์สัมมนาเสริม 
 มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทาง Website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รายละเอียดแผน
กิจกรรม  (http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home/) 

6.  การประเมินผลการศึกษา  แบ่งเป็น  2 ส่วน คือ 
1) ส่วนที่เป็นการสัมมนาเสริมและการจัดท ารายงาน  50  คะแนน  (ร้อยละ  50 )  และ 
2) ส่วนที่เป็นผลการสอบไล่ประจ าภาค  50  คะแนน  (ร้อยละ 50)  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

6.1 การประเมินจากผลงานและการร่วมสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง   โดยแบ่งเป็น 
 6.1.1  ประเมินจากสัมมนา  2 ครั้ง 25 คะแนน (ร้อยละ 25) พิจารณาจากความชัดเจนของการ
อภิปราย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่ประชุม 

6.1.2  ประเมินจากรายงานที่ให้ท า  2 ฉบับ 25 คะแนน (ร้อยละ 25) โดยพิจารณาจากความ
ถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาสาระ ล าดับขั้นตอน และวิธีการน าเขียนรายงาน คุณภาพและความลึกซึ้งของการ
วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 

6.2 ประเมินจากการสอบประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2560  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม  2561  
เวลา 9.00 น.  -  12.00 น.  (ร้อยละ 50) ลักษณะของข้อสอบเป็นอัตนัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

6.2.1  ความเรียง  ( Essay  Test )  จ านวน  5 ข้อ ๆ ละ  20  คะแนน  ใช้เวลาท า  3  
ชั่วโมง 
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7.  ตารางการเรียนชุดวิชา 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ประจ าสัปดาห์ 

 
เวลา 

 
วัน 

   

จันทร์    

อังคาร    

พุธ    

พฤหัสบดี    

ศุกร์    

เสาร์    

อาทิตย์    
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8.  แบบของปกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 
 
 

ชุดวิชา  23720  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
  

รายงานฉบับที่... 
 
 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
 
 

ชื่อนักศึกษา................................... 
 

เลขประจ าตัวนักศึกษา................................. 
 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา/โรงเรียน..................... 
 

วันที่........................................ 

 
 

 


