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สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
 Doctor of Education (Educational Administrative Innovation) 
ชื่อย่อ :   ค.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
     Ed.D. (Educational Administrative Innovation) 
 
หลักสูตร 

1. จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
1.1 แบบ 1.1 จํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
1.2 แบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 2. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 (หน่วยกิต) แบบ 2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์  ไม่นับหน่วยกิต 3 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  - 21 
      3.1 กลุ่มวิชาบังคับ  - 15 
      3.2 กลุ่มวิชาเลือก  - 6 
4. วิทยานิพนธ์  60 36 
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  60 60 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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  3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน            ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
VLE703    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับดุษฎีบัณฑิต         3(3-0-6) 
     Acadaemic English for Dortoral Students 

3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน  3(2-2-5) 
    Seminar on Education and Royal Wisdom 
    3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 

3.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
    Educational Advanced Research Methodology 
EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Research and Innovation Development in Educational Administration 
EDA801  กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Paradigm Shift and Trends in Educational Administration Policy 
EDA802  การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  3(2-2-5) 
    Educational Organization Development for Performance Excellence 
EDA803  ผู้นําทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Educational Administration Leadership 
EDA804  ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Practicum in Educational Administration 

3.3.2) กลุ่มวิชาเลือก เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA706  การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5)  

Independent Study in Educational Administration 
EDA710  การบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

Planning Administration and  Educational Quality Assurance  
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รหัส  ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA711  ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  3(2-2-5) 

Digital Information Technology and Communication for Education  
EDA712  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

  Professional Learning Community in School  
 
หมายเหตุ 
 1. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาอ่ืนที่ ไม่ ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ิมเติม 
อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EMA502   หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
    Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 
EMA531   ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นํานวัตกรรมการจัดการศึกษา  3(2-2-5) 
   Principal and Leader in Educative Managerial Innovation  
EMA601   นโยบายและการการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 
   Educational Development Planning and Policy   
 
 2. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแผนการวิจัยที่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชานี้ 
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EME505   สถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 
    Statistics and Research 
 

3.4) วิทยานิพนธ์ 
3.4.1) แบบ 1.1 

รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA811   วิทยานิพนธ์   60 
    Thesis 
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      3.4.2) แบบ 2.1 
รหัส    ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
EDA812   วิทยานิพนธ์   36 
    Thesis 
 

หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว   
   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
   ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
   
   ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
   EDA  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
   EDE  หมู่วิชาหลักการศึกษา 
   EMA  หมู่วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
   VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 
2. การจัดแผนการศึกษา  

2.1) แบบ 1.1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน  VLE703  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต - 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์  EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญา

ของแผ่นดิน  
ไม่นับหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชือ่วิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA811  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 
2.2) แบบ 2.1  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน  VLE703  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA700  วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA801  กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  EDA712  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA701  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง การบริหาร

การศึกษา  
3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA802  การพัฒนาองค์การทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ  3(2-2-5) 
หมวดวิชาสัมพันธ์  EDE704  สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญา

ของแผ่นดิน  
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ)  EDA803  ผู้นําทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EDA804  ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  3 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  12 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  EDA812  วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต  12 
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3. คําอธิบายรายวิชา 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

EDA701 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา   3(2-2-5) 
 Research and Innovation Development in Educational  Administration 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา การวิจัยเพ่ือนํา
ทฤษฎี และแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ และสถิติเพ่ือการวิจัยขั้นสูงเพ่ือเสนอนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการในอนาคต  
EDA710 การบริหารแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Planning Administration and  Educational Quality Assurance 

การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การกําหนด นโยบาย  
วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การจัดทําแผนการจัดการศึกษา การบริหารแผนการจัด
การศึกษา วิเคราะห์แนวคิดใหม่ของการรับรองคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการสร้างนวัตกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในสถานศึกษา 
EDA711 ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Digital Information Technology and Communication for Education 

วิเคราะห์ ศึกษา แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสถานศึกษา ดิจดิทัลกับการ
วางแผนบริหารจัดการองค์การ ดิจิทัลกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง และสมรรถนะการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
EDA706 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Independent Study in Educational Administration  

การศึกษาค้นคว้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่
นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการ 
EDA700 วิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Educational Advanced Research Methodology    

แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพทางนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา การพัฒนาโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ผล และการเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางการศึกษา 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDA712 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 3(2-2-5)  
 Professional Learning Community in School     

การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และบทบาทของผู้บริหารของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ วิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาและ
เสนอนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ            มุ่ง
ค้นหาและสร้างผลิตภาพเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
EDA801 กระบวนทัศน์และแนวโน้มนโยบายการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Paradigm Shift  and Trends in Educational Administration Policy  

อิทธิพลด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา การวิเคราะห์แนวโน้ม การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมไทยและในประเทศต่าง ๆ การ
ประยุกต์ แนวคิดและงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
EDA802 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 Educational Organization Development for Performance Excellence   
                     การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์
องค์การ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การนําแนวคิดเชิง
ออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภาพและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
EDA803 ผู้นําทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration Leadership  

การพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา บทบาททางการบริหารสถานศึกษโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล กระบวนทัศน์ใหม่ในการบูรณาการการจัดทรัพยากรที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศงานทางการบริหาร การประยุกต์แนวคิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของชุมชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่เป็นสากล 
EDA804 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา     (150) 
 Practicum in Educational Administration  

ศึกษา วิเคราะห์ องค์กรทางการศึกษา อํานาจหน้าที่ขององค์กรทางการศึกษาและ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาพร้อมนําเสนอแผนการฝึกปฏิบัติการทางการบริหาร
การศึกษา ฝึก ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา และรายงานผลและ
นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EDA811 วิทยานิพนธ์ 60 
 Thesis    

ศึกษาปัญหาการวิจัย ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารการศึกษาและ/หรือแนวคิดหรือ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นองค์ประกอบหรือวิธีการแก้ปัญหา โดยการบูรณาการความรู้ การคิดเชิง
การออกแบบ วิธีวิจัยขั้นสูง บริบทและประสบการณ์การบริหาร และนําเสนอหัวข้อการวิจัยที่มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมการบริหารศึกษา พร้อมบทความทางวิชาการที่สนับสนุนงานวิจัยตามหัวข้อที่เสนอ  

นําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
เหตุผล และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาดําเนินการวิจัยและเอกสารอ้างอิง  

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูล  ส รุปผล อภิปรายผลและให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
EDA812   วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  

การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการ
ความรู้ การคิดเชิงการออกแบบ วิธีวิจัยขั้นสูง บริบทและประสบการณ์การบริหาร ซึ่งจะนําไปสู่ผลิต
ภาพทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
EDE704 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Education and Royal Wisdom  

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์  เร่ือง            
ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ฟื้นฟู สร้าง
พลังการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์การบริหารการศึกษาการจัด
องค์การแบบเปิด การสร้างหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นํานวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leader in Educative Managerial Innovation  

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา คุณลักษณะ 
และสมรรถนะการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้นําทางการศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายสู่
การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการกําหนดนโยบายการศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์  
เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทย และเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปร และการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวิจัย การแปลความหมายจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
VLE703 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6) 
 Academic English for Doctoral Students  

พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระสําคัญ ความคล่องแคล่วในการ
สื่อสาร การอ่านเพ่ือความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการทําข้อสอบการจด
บันทึก การอภิปรายเชิงวิชาการ การนําเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย และการใช้คําศุพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การนําเสนอ
ปากเปล่าเชิงวิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนบทคัดย่อ 

 


