


คำ�นำ�

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้กำาหนดวิสัยทัศน์
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องค์การอย่างมืออาชีพ   มีความสามารถในการแข่งขัน  และมีความเป็นผู้นำาในการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มีคุณลักษณะกอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา มีทักษะ

กระบวนการคิดข้ันสูง มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคม  อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยเน้น

ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ

 ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาขึ ้น  เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาสังคม

และท้องถิ ่นต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรครุศ�สตรมห�บัณฑิต

ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ไทย สุรกิจบวร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

กรรมการ

อาจารย์อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  หันไชยุงวา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์สันติวัฒน์  พันทา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น

กรรมการ
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หลักสูตรครุศ�สตรมห�บัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา

(ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๑.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย         : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

          ภาษาอังกฤษ     :         Master of Education Program in Educational Administrative  Innovation

๒.  ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช�

          ชื่อเต็ม (ไทย)      : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)

          ชื่อย่อ  (ไทย)     : ค.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administrative Innovation)

          ชื่อย่อ  (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administrative Innovation)

๓.  จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          หลักสตูรปรญิญาโท แผน ก  แบบ ก 2 (แบบมรีายวชิาเรยีนและทำาวทิยานพินธ) ์จำานวน ๓๙  หน่วยกติ  

๔.  สถ�นภ�พของหลักสูตรและก�รพิจ�รณ�อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร

              สภาวิชาการ  เห็นชอบในการนำาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๖ / ๒๕๕๕  

วันที่ ๑๔  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

              สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕ วันท่ี ๒๘ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  

ปรัชญ� และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.  ปรัชญ�ของหลักสูตร

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม  เป็นผู้นำาการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

การศึกษาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย เพื่อนำามาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

๔



ค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�

 ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

     นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) เหมาจ่ายภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

     (เรียนปีละ ๓ ภาคเรียน ซึ่งใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ๕ ภาคเรียน)

 

๒.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ๒.๑  เพ่ือผลิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี

         ๒.๒.๑ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการคุณภาพองค์การทางการศึกษา  

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

       ๒.๒.๒ เป็นผู้นำาในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

       ๒.๒.๓ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

       ๒.๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

          ๒.๒  เพ่ือสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ิน

คุณสมบัติของผู้เข้�รับก�รศึกษ�
          

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศกึษาต้องสำาเร็จการศกึษาไม่ตำ่ากว่าระดับปรญิญาตรทีุกสาขาวชิา

ก�รรับสมัครและก�รเปิดสอน

     รับสมัครเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

     จำานวนที่รับ ๔๐ คน

     เริ่มการเรียนการสอนกลางเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ว�โร  เพ็งสวัสด ิ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  

     โทร. ๐๘๗-๘๕๒๓๓๐๗  หรือ ๐๔๒-๙๗๐๐๒๖ : สำานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 

     Website : http://edu.snru.ac.th   เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  มหาวิิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     Website : http://grad.snru.ac.th  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

ก�รลงทะเบียนวิช�เรียน

        ลงทะเบียนเรียน ๕ ภาคเรียน  ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๙) (ดูแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร หน้า 7-8)

๕

http://edu.snru.ac.th
http://grad.snru.ac.th


โครงสร้�งหลักสูตร

 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 

๒๗ หน่วยกิต และทำาวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้   

      ๑) หมวดวิชาสัมพันธ์       ๖ หน่วยกิต

      ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   ๒๑ หน่วยกิต

          ๒.๑)  วิชาบังคับ      ๑๒ หน่วยกิต

          ๒.๒)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต

      ๓) หมวดวิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต

      ๔) หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

๑) หมวดวิช�สัมพันธ์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จำานวน  ๖ หน่วยกิต   

๗๑๐๔๕๑๐๒ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๑๐๑ กระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๒) หมวดวิช�เฉพ�ะด้�น 

      ๒.๑) วิช�บังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จำานวน ๑๒ หน่วยกิต 

๗๑๐๙๕๒๐๑ นวัตกรรมการบริหารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๒๐๒ วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๒๐๓ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๖๒๐๑ สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

      ๒.๒) วิช�เลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

และ/หรือรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๗๑๐๙๕๓๐๑ วิธีวิทยาการพัฒนาตัวบ่งชี้    ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๒ การพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๓ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๔ ภาวะผู้นำาในองค์การทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๕ การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๖ การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๗ การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา  ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๘ สถิติประยุกต์เพื่อการบริหารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๕๓๐๙ วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๖๓๐๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

๗๑๐๙๖๓๐๒ การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)

๖



๓) หมวดวิทย�นิพนธ์

๗๑๐๙๖๖๐๑ วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต

๔) ร�ยวิช�เสริมไม่นับหน่วยกิต

      ๔.๑) นักศกึษาจะต้องมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์ กรณทีี่ผลการ

ทดสอบตำ่ากว่าเกณฑ์ต้องลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกติ

๗๑๕๐๕๔๐๑ ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา   ๒(๑-๒-๓)

๗๔๐๐๕๔๐๒ คอมพิวเตอร์สำาหรับบัณฑิตศึกษา   ๒(๑-๒-๓)

      ๔.๒) นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้

โดยไม่นับหน่วยกิต

๗๑๐๑๕๔๐๑ หลักการศึกษาและการเรียนรู้    ๓(๓-๐-๖)

แผนก�รศึกษ�ตลอดหลักสูตร

ชั้นปีที่ ๑  ภ�คเรียนที่ ๑  (ก.พ. – พ.ค.)

ที่ รหัส ชื่อวิช� หน่วยกิต

๑

๒

๓

๔

๗๑๐๔๕๑๐๒

๗๑๐๙๕๑๐๑

๗๑๐๙๕๒๐๑

๗๔๐๐๕๔๐๒

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

กระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

คอมพิวเตอร์สำาหรับบัณฑิตศึกษา *

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๒(๑-๒-๓)

รวม ๙ หน่วยกิต

* รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๑  ภ�คเรียนที่ ๒  (มิ.ย. – ก.ย.)

ที่ รหัส ชื่อวิช� หน่วยกิต

๑

๒

๓

๔

๗๑๐๙๕๒๐๒

๗๑๐๙๕๒๐๓

๗๑๐๙๕๓๐๓

๗๑๕๐๕๔๐๑

วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา **

ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา *

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๒(๑-๒-๓)

รวม ๙ หน่วยกิต

* รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต  ** รายวิชาเลือก

๗



ชั้นปีที่ ๑  ภ�คเรียนที่ ๓  (ต.ค. – ม.ค.)

ที่ รหัส ชื่อวิช� หน่วยกิต

๑

๒

๓

๔

๗๑๐๙๖๓๐๑

๗๑๐๙๕๓๐๖

๗๑๐๙๕๓๐๗

๗๑๐๙๖๖๐๑

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา **

การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู้ **

การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา **

วิทยานิพนธ์ ๑ การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๔ หน่วยกิต

รวม ๑๓ หน่วยกิต

** รายวิชาเลือก

ชั้นปีที่ ๒  ภ�คเรียนที่ ๑  (ก.พ. – พ.ค.)

ที่ รหัส ชื่อวิช� หน่วยกิต

๑

๒

๗๑๐๙๖๒๐๑

๗๑๐๙๖๖๐๑

สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

วิทยานิพนธ์ ๒ การปฏิบัติงานภาคสนาม

๓(๒-๒-๕)

๔ หน่วยกิต

รวม ๗ หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๒  ภ�คเรียนที่ ๒  (มิ.ย. – ก.ย.)

ที่ รหัส ชื่อวิช� หน่วยกิต

๑ ๗๑๐๙๖๖๐๑ วิทยานิพนธ์ ๓ การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิต

รวม ๔ หน่วยกิต

หม�ยเหต ุ 

      ๑) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ จะต้องลงทะเบียน ๕ ภาคเรียน  โดยเรียนรายวิชา ๔ ภาคเรียน ส่วน

ภาคเรียนที่ ๕ จะไม่มีรายวิชาเรียน  จะมีแต่เฉพาะวิทยานิพนธ์

      ๒) วิทยานิพนธ์จะเร่ิมดำาเนินการในภาคเรียนท่ี ๓-๕  โดยดำาเนินการลงทะเบียนภาคเรียนละ ๔ หน่วยกิต

      ๓) นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาได้ในภาคเรียนที่ ๕ (ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒)

๘



คว�มสอดคล้องระหว่�งร�ยวิช�ในหลักสูตร

กับม�ตรฐ�นวิช�ชีพผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ของคุรุสภ�

(ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘)

ผู้ที่จะได้ใบประกอบวิช�ชีพผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
 

๑. ม�ตรฐ�นคว�มรู ้ ต้องมคีุณวุฒไิม่ตำ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบรหิารการศกึษา หรอืเทยีบเท่า 

หรอืคุณวุฒอิื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมคีวามรู้ ๑๐ มาตรฐาน ดังนี้   

 ๑) หลักและกระบวนการบรหิารการศกึษา  

 ๒) นโยบายและการวางแผนการศกึษา  ๓) การบรหิารด้านวชิาการ   

 ๔) การบรหิารด้านธุรการ การเงนิ พัสดุ และอาคารสถานที่  

 ๕) การบริหารงานบุคคล  ๖) การบริหารกิจการนักเรียน   

 ๗) การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๙) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน  

 ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา  

 นอกจากคุณวุฒิดังกล่าวแล้วจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการ

คุรุสภารับรอง

 ๒. ม�ตรฐ�นประสบก�รณ์วิช�ชีพ ดังต่อไปนี้  

  ๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ  

  ๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้าหมวด หรือ

หัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำาแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ร�ยวิช�ในหลักสูตรนี้

สอดคล้องกับม�ตรฐ�น 

คว�มรู้ สำ�หรับผู้ที่จะขอ 

ใบประกอบวิช�ชีพผู้บริห�ร

สถ�นศึกษ�ของคุรุสภ�

(ต�มต�ร�งข้�งต้น)

๙



จุดเด่นของหลักสูตร

 ๑. เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับม�ตรฐ�นวิช�ชีพผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ของคุรุสภ� (ดูตารางหน้า ๙)  

ซึ่งผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้

 ๒. สอดคล้องกับก�รจัดทำ�ผลง�น เพ่ือเข้�สู่หรือเล่ือนวิทยฐ�นะผู้บริห�รสถ�นศึกษ�  เน่ืองจาก

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการบริหาร  วิชาที่เรียน อาทิ 

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา สัมมนานวัตกรรม

การบริหารการศึกษา เป็นต้น  อีกทั้งวิทยานิพนธ์ที่จัดทำาเป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร  

ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารเป็นอย่างดี

 ๓. สำ�หรับครูผู้สอน หลักสูตรน้ีได้ออกแบบให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการพัฒนานวัตกรรม

ทางการเรียนการสอน อาทิ รายวิชาการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้  การบริหารวิชาการ

และการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

 ๔. มีระบบคว�มม่ันใจในก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ให้กับผู้เรียน  ว่าสามารถสำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ที่กำาหนด  โดยออกแบบวิทยานิพนธ์ไว้ ๓ ขั้นตอน (โดยลงทะเบียนขั้นตอนละ ๔ หน่วยกิต)  ดังนี้ 

      ๔.๑  วิทย�นิพนธ์ ๑  ก�รสร้�งเค้�โครงวิทย�นิพนธ์  สร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมีคณาจารย์

เข้าร่วมให้คำาแนะนำา จนกระทั่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ และพัฒนาเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ  ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนกระทั่งเค้าโครง

วิทยานิพนธ์สำาเร็จและผ่านการสอบอนุมัติเค้าโครงฉบับเต็มรูปแบบ

      ๔.๒ วิทย�นิพนธ์ ๒  ก�รปฏิบัติง�นภ�คสน�ม สร้างเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลในภาคสนาม

และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามแผนที่ได้วางไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป โดย 

อยู่ภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

      ๔.๓ วทิย�นพินธ์ ๓  ก�รเสนอเล่มวทิย�นพินธ์ การเขยีนเรยีบเรยีงวทิยานพินธ์ฉบับเตรยีม

สอบปากเปล่า  จากนั้นจึงยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อสอบผ่านแล้วจึงมีการปรับปรุงขัดเกลาเล่ม

วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการแนะนำา และยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นอันเสร็จสิ้นการทำาวทิยานพินธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมการบรหิารการศึกษา 

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท

ขององคการ 

วทิยานิพนธ 

ความรูเก่ียวกับการบรหิาจัดการ 

องคการทางการศึกษา 

ความรูเก่ียวกับนวัตกรรมการบรหิารการศึกษา 

การวจัิยและพัฒนานวัตกรรม 

การบริหารการศึกษา 

ความรูเก่ียวกับนวัตกรรม 

การบรหิารการศึกษา 

 

๑๐

ภาพประกอบ : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ตามหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา




