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สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
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ชื่อย่อ  : ค.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 

   M.Ed. (Educational Administrative Innovation) 
 

1. หลักสูตร  
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   

 

องค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 1 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

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

    3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1 วิชาบังคับ 
3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วิทยานิพนธ์ 42 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 
รวมหน่วยกิต 42 42 42 

 
1.2.1 แผน ก แบบ ก 1  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 

3.1) วิชาบังคับ - 
3.2) วิชาเลือก - 
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4) วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนแบบ ก แบบ ก 1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
1.2.2 แผน ก แบบ ก 2  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
1.2.3 แผน ข  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

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 จะต้องเรีย น
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส่าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate  
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2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ่านวนไม่น้อยกว่า   
     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) 
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ่านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

                    ให้แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories and Innovations of Educational Administration 
EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  
EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard and Quality 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น่านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leder in Educative Managerial Innovative  
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

3.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้แต่ละแผนเลือกเรียนดังต่อไปนี้ 
3.2.1) แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
3.2.2) แผน ข  เลือกเรียนจ่านวนไม่น้อยกว่า                    12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  
EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  
EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน    3(2-2-5) 
 School and Community    
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  
EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives 
EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  
EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar in Local Educational Administration Innovation  
EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration Development  
EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  

4) วิทยานิพนธ์ 
4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ่านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA616 วิทยานิพนธ์  42 
 Thesis 
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4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ่านวนไม่น้อยกว่า                      12 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA612 วิทยานิพนธ์   12 
 Thesis  

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก 2 (ท่าวิทยานิพนธ์) ก่าหนดให้สอบประมวลความรู้ เมื่อ
ศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

5) การค้นคว้าอิสระ 
5.1) แผน ข จ่านวนไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA611 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent Study  

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ก่าหนดให้สอบประมวล
ความรู้ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

 
หมายเหตุ 
   นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน             
ให้สอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตก่าหนด จะต้อง
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
            รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัว 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
 ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล่าดับก่อนหลังของวิชา 
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 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 EMA  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
 EME  หมู่วิชาหลักการศึกษา 
 SCS  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
 VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 
1.4 การจัดแผนการศึกษา  

1) แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส่าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่าหรับนักศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกิต 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต - 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA616 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
 

2) แผน ก แบบ ก 2   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวตักรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น่านวัตกรรม              การ

จัดการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ ์ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
3) แผน ข   

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA507 การบริหารวิชาการและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA602 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น่านวัตกรรมการจัด
การศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก

พระราชด่าริ 
3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 
วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  

ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัด
การศึกษา สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของการ
จัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Innovations of Educational Administration 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา การ
จัดองค์การแบบเปิด การสร้างหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  

ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบูรณาการการจัดทรัพยากร นวัตกรรมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาและประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิง
ออกแบบมาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนา 
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุค
ปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ รูปแบบการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  

ศึกษา วิ เคราะห์  สังเคราะห์  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนิ เทศการศึกษา 
ความหมาย ความส่าคัญ รูปแบบการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือ
การนิเทศ บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา การวางโครงการและการประเมิน โครงการ
นิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาการนิเทศ 
ประยุกต์ใช้วิจัยทางการนิเทศการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝึกปฏิบัติการการนิเทศ
การศึกษาพัฒนา 
EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาที่เป็นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น่าแนวคิดเชิงออกแบบมาสังเคราะห์วิธีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 School and Community    

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารความสัมพันธ์ 
ความหมาย ความส่าคัญ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของสถานบัน
การศึกษา สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน และวิเคราะห์บทบาทของ
สถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการ
บริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  

ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
ทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา การน่าแนวคิดเชิงออกแบบ มา
ประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  

ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to                     

His Majesty’s Initiatives 
 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด่าริในพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน่าทฤษฎี
หรือแนวคิด ปรัชญา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  

ศึกษารูปแบบของฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ความส่าคัญและบทบาท 
ของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานการจัดการระบบสารสนเทศ การสื่อสารและ                
การสร้างเครือข่ายสารสนเทศ การน่าสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard 

and Quality  
 

ศึกษากระบวนทัศน์ ใหม่ ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การบู รณา 
การทรัพยากรการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ วิเคราะห์
แนวคิดใหม่ของการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทาง
และบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา 
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leader in Educative Managerial Innovation 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น่ า 
คุณลักษณะ และสมรรถนะการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษา  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่าหรับผู้น่าทางการศึกษาและสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
เพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก่าหนดนโยบาย การน่านโยบาย
สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการก่าหนดนโยบายการศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติ
และสถานศึกษา วิเคราะห์การน่าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์ เชิง
วิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทย และเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar in Local Educational Administration Innovation 

สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและจัดการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบันในบริบทของสังคมไทยและประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นและประเทศ ระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหาและน่าเสนอนวัตกรรมการบริหารและการจัด
การศึกษา  ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration Development  

ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน่าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้น
เทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัย เชิงคุณภาพ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน่าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  และ
ศึกษาวิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง
การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศการสอนโดย
การท่างานประสานสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา และรายงาน             
ผลการปฏิบัติงาน 
EMA612 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน่าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค     
วิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMA613 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/
หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น่าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จัดท่าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

น่าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้น่าเสนอในวิทยานิพนธ์ 1  
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด่าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ใน
การด่าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระยะเวลาด่าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
         วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน่าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือ  
การเผยแพร ่
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา 
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและ           
ใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้ม
การจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

ความหมาย ขอบข่ายและความส่าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ  
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบ 
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปร และการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวิจัย การแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ             
เน้นการอ่านและสรุปใจความส่าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
GRD501 การเรียนรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduate 

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้น
ข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน่าโปรแกรมส่าเร็จรูปด้วยสถิติค่านวนด้านการ
จัดท่าสื่อน่าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business 
Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น่าไปใช้ในการจัดท่าวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
 
 


