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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   Master of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ  : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

   M.Ed. (Educational Administration) 
 

1. หลักสูตร 
 1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้  

   

องค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 1 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไมน่ับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 6 6 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

18 
(15) 
(3) 

24 
(15) 
(9) 

4. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 
รวมหน่วยกิต 36 36 36 

  

หมายเหตุ  
   นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษา หรือ
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1) แผน ก แบบ ก 1 
   1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
     1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
                            1.3.1)  วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
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                            1.3.2)  วิชาเลือก - หน่วยกิต 
                      1.4)  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  2) แผน ก แบบ ก 2 
   2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
     2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต 
                            2.3.1)  วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            2.3.2)  วิชาเลือก (3) หน่วยกิต 
                      2.4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  3) แผน ข 
       3.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    3.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
    3.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 
                            3.3.1) วิชาบังคับ (15) หน่วยกิต 
                            3.3.2) วิชาเลือก (9) หน่วยกิต 
                3.4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
   1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
      นักศึกษาแผน ก ทั้ง แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก่าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต      
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1555101  ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
     English for Graduate Students 
4125101  คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
     Computer for Graduate Students 

  2) หมวดวิชาสัมพันธ์   
   2.1) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

         2.2) แผน ก แบบ ก 1  ไม่นับหน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1045042  สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
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     Statistics and Research 
1065105  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 

     Contexts and Trends in Education 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

       3.1) วิชาบังคับ จ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
        ให้แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข เรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต      
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส     ชื่อวิชา   น(ท-ป-ศ) 
1065103   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา    3(2-2-5) 
      Educational Development Policy and Planning 
1065113   หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
      Principles, Theories, and Practices of Educational Administration 
1065114   นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 

      Professional Principal ship 
1065212   ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
       Instructional Leadership and Curriculum Development 
1065213   การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
      Administration of Educational Resources 
       3.2) วิชาเลือก จ่านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
      3.2.1) แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
      3.2.2) แผน ข เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

     Innovation and Information Management 
1046401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

     Research for Educational Administration Development 
1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
     Qualitative Research 
1065102  คุณธรรมและจริยธรรมส่าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
     Ethics for Administrators 
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รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065104  ภาวะผู้น่าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

     Leadership in Educational Administration 
1065107  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 

     Systems Analysis and Organizational Development 
1065109  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Quality Assurance 
1065201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

     Human Resource Management 
1065205  การบริหารการเงิน และพัสดุ 3(3-0-6) 

     Administration of School Finance and Materials 
1065206  การบริหารการศึกษาตามระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 

  Basic Education Administration 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 

     Local Education Management 
1065211  หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 

     Principles of Management in Business Education 
1065401  การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 

     Educational Supervision 
1065501  การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 

     School Administration for Excellence 
1065502  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
     School and Community 
1066101  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
     Project Evaluation 
1066201  กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 

     Educational Law 
1066301  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 

     Economics of Education 
1066701  การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
     Conflict Management 
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รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066703  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 

     Risk and Change Management in Education 
1066704  การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

     Knowledge Management in Education 
1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 

     Practicum in Educational Administration 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

     Seminar in Educational Administration 
1066902  การศึกษาเอกเทศ 3(150) 

     Independent Study 
2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives 

  4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
           4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ่านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066905  วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
     Thesis  
      4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066904  วิทยานิพนธ์                                                   12 หน่วยกิต 
     Thesis 
     กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก ทั้งแบบ ก 1 และ ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์) ก่าหนดให้ไม่ต้อง   สอบ
ประมวลความรู้ แต่ให้มีการน่าเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น เปิดเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและ
การอนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด่าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     5) หมวดการค้นคว้าอิสระ 
                    5.1) แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา                                                           น(ท-ป-ศ) 
1066903   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

       Independent Study 
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 กรณี เลือกศึกษาตามแผน ข (ท่าภาคนิพนธ์) ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้             

และด่าเนินการสอบได้เม่ือศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
   ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
   นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา มาก่อน 
จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก่าหนด กรณี
สอบไม่ผ่านเกณฑ ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
     Principles of Education and learning 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation and Evaluation 
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 

     ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
      101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
      103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
      104 หมู่วิชาการวัดและการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
      106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
      155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
      412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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 1.4 การจัดแผนการศึกษา  
   1) แผน ก แบบ ก 1  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพื้นฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกติ 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกติ 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกติ 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกติ 
รวมหน่วยกิต - 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066905 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
 
 
 
 



8 

 
2) แผน ก แบบ ก 2   

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 1065105 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) 1066902 การศึกษาเอกเทศ 3 (150) 
วิทยานิพนธ์ 1066904 วิทยานิพนธ์ 3  
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1066904 วิทยานิพนธ์ 9  
รวมหน่วยกิต 9 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114 นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1065212 ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 
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     3) แผน ข   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสรมิพื้นฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกติ 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกติ 
สัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 1065101 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน(บังคับ) 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสรมิพื้นฐาน 1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่นับหน่วยกติ 
 1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
เฉพาะด้าน(บังคับ) 1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114 นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1065212 ผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก) 1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1066902 การศึกษาเอกเทศ 3(150) 
 2535301 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 9 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ 1066903 การค้นคว้าอิสระ 6  
รวมหน่วยกิต 6 
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   1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1014101  หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
     Principles of Education and Learning 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา การศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ การศึกษาและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ  หลักสูตรและ
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Innovation and Evaluation 
     ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ         
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผล
ประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียน การสอนตาม
หลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 
     Innovation and Information Management 

 ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความส่าคัญและบทบาทของ
ระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการ
สร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การน่านวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ
สารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึง
ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
1045042  สถิติและการวิจัย           3(2-2-5) 
     Statistics and Research 
     ศึกษาพัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์
ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวัดตัวแปรและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลการแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1046401  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา      3(3-0-6) 
     Research for Educational Administration Development 

 ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน่าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน่าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  และศึกษา
วิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
1046405  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
     Qualitative Research 

 แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบ
ความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก่าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจ่ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผน การ
วิจัยเชิง คุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ 
1065102  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
     Ethics for Administrators 

     ศึกษาและวิเคราะห์ระบบคุณธรรม และจริยธรรมของสังคม การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพส่าหรับผู้บริหาร  การน่าแนวคิดหลักการและวิธีการทางปรัชญา
และศาสนามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาตนของ
ผู้บริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
1065103  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Development Policy and Planning 

     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก่าหนดนโยบาย การน่านโยบาย  
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก่าหนดนโยบายการศึกษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การน่าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษา  วิเคราะห์
เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่ในการจัด
การศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065104  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
     Leadership in Educational Administration 
      ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น่า คุณลักษณะและประเภทของผู้น่าทาง      
การบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้น่า ธรรมมาภิบาลของผู้น่า
ทางการศึกษา การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้น่าทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่าง
ความส่าเร็จของการใช้ภาวะผู้น่าในการบริหาร 
1065105  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Contexts and Trends in Education 

     ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 
สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษา
การศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
1065107  การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
     Systems Analysis and Organizational Development 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงาน     
เชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาการในการจัดองค์การ
และการจัดองค์การสมัยใหม่  แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา
องค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1065109  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Quality Assurance 
     ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality 
Management TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจมา
พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิด
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065113   หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

    Principles, Theories, and Practices of Educational Administration 
 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ 

ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้ง
ระบบ โดยเน้นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจาย
อ่านาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น่า คุณธรรม จริยธรรม
ของผู้น่า วัฒนธรรมองค์การและพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการ
พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
1065114  นักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
     Professional Principal ship 

 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก่าหนด พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น่าวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท่างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ  การพัฒนาสมรรถภาพและ
บุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น 
1065201  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
     Human Resource Management 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์น่า
หลักจิตวิทยาการบริหารและแนวคิด ทฤษฎี หลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคล   
การพัฒนาทีมงาน นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์  ปัญหาและแนวโน้ม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา 
1065205  การบริหารการเงินและพัสดุ 3(3-0-6) 
     Administration of School Finance and Materials 

     ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ระบบกระบวนการงบประมาณ การเงินและพัสดุแนวคิด
เกี่ยวกับการงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ มติ ครม. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงิน
และพัสดุ  แนวปฏิบัติในการจัดท่าจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และบริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุ  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณการเงิน
และพัสดุและกรณีศึกษา โดยเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065206   การบริหารการศึกษาตามระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
     Basic Education Administration 

     ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย จุดมุ่งหมาย และกระบวนการในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและต่่ากว่าปริญญา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหาร
และการนิเทศงาน การบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่น  การ
บริหารการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น รวมถึงปัญหา
และแนวโน้มใหมใ่นการจัดการศึกษา 
1065210  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
     Local Education Management 

 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน       
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ การกระจายอ่านาจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของชุมชน รูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
1065211  หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
     Principles of Management in Business Education 
     ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
การศึกษาและการบริหารธุรกิจ  วิวัฒนาการบริหารธุรกิจ หน้าที่ ของผู้ จัดการการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การควบคุมการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการ
บริหารธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการบริหาร
องค์การธุรกิจทางการศึกษาและวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา 
1065212  ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
     Instructional Leadership and Curriculum Development 
     ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงาน
วิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาการประเมิน การสอน การประกัน
คุณภาพ การศึกษาศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น่าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรเน้นการระดม
ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1065213  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
     Administration of Educational Resources 

     ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับงานสนับสนุน เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ การ
บริหารงานบุคคลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษาเน้นการบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้ 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 
1065401  การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
     Educational Supervision 

     ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาการ
วางโครงการและการประเมินโครงการ นิเทศการศึกษา การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
นิเทศภายในสถานศึกษาบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
แนวทาง แก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1065501  การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
     School Administration for Excellence 

     ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ โครงสร้างและ
การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
จัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภทระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท
ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา
และการรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหาร
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1065502  สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
     School and Community 

     ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน เทคนิควิธีการน่าศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
ศึกษากรณีตัวอย่างความส่าเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066101  การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
     Project Evaluation 

     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการเทคนิค
วิธีการจัดท่าการวิเคราะห์การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการการรายงานผลการ
ประเมินและการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1066201  กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
     Educational Law 

     ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่างการ
ใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
1066301  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
     Economics of Education 

 ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศหลักการจัดสรรทรัพยากรการวางแผนก่าลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา   
เปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและ การพัฒนา
ประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น การจัดการศึกษากับการมีงานท่า 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
1066701  การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
     Conflict Management 

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหาร
ความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและ
การเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
1066703  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Risk and Change Management in Education 

     ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยงทาง
การศึกษา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่  ๆ ที่ผู้บริหารการศึกษา
จะน่ามาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066704  การจัดการความรู้ทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     Knowledge Management in Education 
     ศึกษาบทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการ
ความรู้  เพ่ือเรียนรู้วิธีเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัว
แบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษาและชุมชน  
1066801  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                               3(150) 
     Practicum in Educational Administration 

     สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอนรวมทั้งปัญหา
ขององค์การ  การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอ่ืน ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอน
ก่าหนดและมีการศึกษานอกสถานที่ 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
     Seminar in Educational Administration 

     หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเลือกหัวข้อหรือปัญหา
ทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนาการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการท่างานเป็น
กลุ่มในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
1066902  การศึกษาเอกเทศ  3(150) 
     Independent Study 

     ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
1066903  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
     Independent Study 

     โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใต้
การก่ากับดูแลของอาจารย์ 
1066904  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
     Thesis 

 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค วิธี
วิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1066905  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   
     Thesis  

     ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น่าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จัดท่าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          น่าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้น่าเสนอในวิทย านิพนธ์ 1  
ประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด่าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการด่าเนินการวิจัย 
พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาด่าเนินการวิจัย และ
เอกสารอ้างอิง        
   วิจัยภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน่าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
     English for Graduate Students 

     ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2535301  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
     National Development Theories According to  
                 His Majesty’s Initiatives 
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน่าทฤษฎีหรือแนวคิด  
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
4125101  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
              Computing for Graduate Students 
           ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน 


