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สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556)  
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 Doctor of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ :    ค.ด. (การบริหารการศึกษา)    
    Ed.D. (Educational Administration) 
 
1. จ านวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน 60 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
         1) แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         2) แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 (หน่วยกิต) แบบ 2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 15 
   3.1 กลุ่มวิชาบังคับ - 9 
   3.2 กลุ่มวิชาเลือก - 6 

4. วิทยานิพนธ์ 48 36 
รวม ไม่น้อยกว่า 48 60 

  
 

หลักสูตรปริญญาเอก 
 

 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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 1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
        1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1557101     ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
   Professional English for Graduates  1 
1557102     ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2  3(3-0-6) 
     Professional English for Graduates  2 
  2)  หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1018604     สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
    Seminar on Education and Royal WiSdom 
1047705     วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง 3(2-2-5) 
    Advanced Research Methodology 
1067905     วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research and Innovation Development in Educational Administration 
   3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
           3.1) กลุ่มวิชาบังคับ เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต  
รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1067116   สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
     Seminar on Educational Administration Development for Change 
1067606     สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความ 

    เป็นเลิศขององค์การทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar on Administrative Strategy Development  
     for Organizational Excellence 

1068907     สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
    Seminar on Curriculum and Instructional Administration 

          3.2) กลุ่มวิชาเลือก เฉพาะแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1018906   สัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5) 

Seminar on Educational Management and ASEAN  Economic Community 
1068603   สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)  
    Seminar on Administrative Planning and  Educational  Assurance 
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รหัส    ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1068604   สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษา 

    สู่ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Seminar on Educational  Resource Management     
    for Administration and Learning Organization 

1068611   สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
    การเรียนรู้ในองค์การ 3(2-2-5) 

    Seminar on Information System Management and  Learning in 
Oganization 

1068911   การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
    Independent Study in Educational Administration 
 
หมายเหตุ 

1.  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้เรียน
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1065103   นโยบายและการการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Policy and Planning  
1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Practices of Educational Administration 
1065212   ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
    Instructional Leadership and Curriculum Development 
   2. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้
เรียนรายวิชานี้  
รหัส   ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1045204    วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 
       Research  Methodology 
 

 

 

 

 



4 
 

       4) วิทยานิพนธ์   
    4.1) แบบ 1.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
    Thesis  
    4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ)  
1068912     วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
    Thesis   
 
หมายเหตุ 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว  
  เลข 3 ตัวแรก หมายถึงหมวดวิชาหรือหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4  หมายถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5  หมายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6, 7 หมายถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  101 หมู่วิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
  104 หมู่วิชาสถิติและการวิจัย 
  106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 1) แบบ 1.1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต - 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

              บริหารการศึกษา      
ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์ 6  
รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 
             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   

ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  6   
รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12  

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068913  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12 
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  2) แบบ 2.1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1047705  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชา
บังคับ) 

1067116  สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหาร   
การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1018906  สัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความ 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1067905  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการ 

             บริหารการศึกษา      
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1067606  สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่             
                ความเป็นเลิศขององค์การทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 1068911 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1018604  สัมมนาการจัดการศึกษาและ 
             ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน                   

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 1068907  สัมมนาการบริหารหลักสูตรและ 
             การจัดการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  3  
รวมหน่วยกิต 9 



7 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   1068912  วิทยานิพนธ์  9   
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์   12   
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา                  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  1068912  วิทยานิพนธ์  12   
รวมหน่วยกิต 12  

   
   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1018604    สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5)  
      Seminar on Education and Royal Wisdom 
 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์ เรื่องภูมิพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
1018906    สัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม 
      เศรษฐกิจอาเซียน          3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Management and ASEAN Economic Community 
        การวิเคราะห์พันธสัญญาความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการศึกษาเพ่ือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ความเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลที่เปิดโอกาสให้ชาวอาเซียนเข้าศึกษา และ
การบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของชาวอาเซียน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1045204 วิทยาการวิจัย           3(2-2-5) 
 Research  Methodology  
     ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบต่าง ๆ   
ขั้นตอนต่าง ๆ กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ 
ศึกษาสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย การ
ประเมิน สังเคราะห์ และการน าผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง 
1047705   วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง                     3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology   
      หลักการและแนวคิดของการวิจัยแบบแผนวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย เชิง
ปริมาณระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยแบบมีส่วนร่วมการ
วิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การออกแบบ
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา           3(2-2-5) 
     Educational Development Policy and Planning 

     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบาย             
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก าหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  วิเคราะห์เชิง
วิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่ในการจัด
การศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 
1065113  หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา           3(2-2-5) 
     Principles, Theories, and Practices of Educational Administration 

 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ 
ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้ง
ระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร  มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม
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ของผู้น า  วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and Curriculum Development 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึด 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาการประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ 
การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรเน้นการระดมทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1067116    สัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง         3(2-2-5) 
      Seminar on Educational Administration Development for Change   
 สัมมนาพัฒนาการแนวคิดทางการบริหารที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
การศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารการศึกษา และพฤติกรรม
องค์การที่สอดรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มภาวะผู้น าทางการศึกษาที่สามารถ
พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1067606    สัมมนาการพัฒนากลยุทธการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
      ขององค์การทางการศึกษา     3(2-2-5) 
      Seminar on Administrative Strategy Development for Organizational 

Excellence   
       การวิเคราะห์ความเป็นกลยุทธ์และคุณลักษณะของกลยุทธ์ การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ขององค์การทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การผลิต การบริการ การตลาด ความพร้อม และเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรสู่องค์การความเป็นเลิศ 
1067905    วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา             3(2-2-5)  

 Research and Innovation Development in Educational Administration 
      การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อน าทฤษฎี  แนวคิดการ
บริหาร การจัดองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่ไปใช้ในบริบทของท้องถิ่น การเลือกใช้ สถิติเพ่ือการวิจัย
ชั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
1068603      สัมมนาการบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 
       Seminar on Administrative Planning and Educational Assurance 
        การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การก าหนด นโยบาย  
วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษา การบริหารแผนการจัด
การศึกษา แนวคิดการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความสัมพันธ์ของการวางแผนและการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพการศึกษา 
1068604     สัมมนาการจัดการทรัพยากรการบริหารการศึกษาสู่ 
     ความเป็นชุมชนการเรียนรู้          3(2-2-5)   

Seminar on Educational Resource Management for  
Administration  and Learning Organization    

 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้  ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรการบริหารเพ่ือความเป็นชุมชนการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นชุมชนการเรียนรู้ 
1068611    สัมมนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
      และการเรียนรู้ในองค์การ    3(2-2-5) 
      Seminar on Information System Management for Administration  
                   and Learning in Organization 
 การวิเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษา ประเภทของสารสนเทศ การสร้างระบบ
สารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การศึกษาระบบการเก็บรวบรวมสารสนเทศ  และ
การให้บริการสารสนเทศ 
1068907      สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        3(2-2-5) 
      Seminar on Curriculum and Instructional Administration 
 การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสู ตรใน
ระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และบทบาทของผู้บริหารการศึกษา
ในฐานะการเป็นผู้น าทางวิชาการขององค์การทางการศึกษา 
1068911    การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
      Independent Study in Educational Administration 
 การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษา
มีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ  
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
1068912      วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
      Thesis   
 การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ หรือ
เป็นการสร้างสรรค์วิชาชีพสาขาวิชาการบริหารการศึกษางานวิจัยมีความส าคัญและแสดงให้ เห็น
ความสามารถของผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ และการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา
การวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษา  และ/หรือการพัฒนาการวิจัยด้านการบริหาร
การศึกษา 
1068913     วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
                  Thesis   
 ศึกษาปัญหาการวิจัย ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารการศึกษาและ/หรือแนวคิด
หรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นองค์ประกอบหรือวิธีการแก้ปัญหา และน าเสนอหัวข้อการวิจัย
พร้อมบทความทางวิชาการท่ีสนับสนุนงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอ  
 น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
เหตุผล และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการวิจัยและเอกสารอ้างอิง 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
1557101    ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  1 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า ELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดให้แก่
ผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้ 
1557102  ภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 3(3-0-6) 
      Professional English for Graduates  2 
 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแด่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ 
TOEFL เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน โดยเสริมทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการด้านการศึกษากับนักวิชาการต่างชาติได้  


