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1.  ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational  
      Administration  

 

2.  ช่ือปริญญา 
2.1  ชื่อเต็ม  ภาษาไทย  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ภาษาอังกฤษ  Master of Education (Educational Administration) 
2.2  ชื่อยอ  ภาษาไทย  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
   ภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Administration) 
 
 

3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
    ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 
 

4.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
 ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ      
ตามหลักสูตรหากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ  ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 6,000  บาท 

 
 

5.  โครงสรางหลักสูตร  

  5.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
  5.1.2 โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 4 หมวด ดังนี้  

1) หมวดวิชาบังคับ 24 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
3) หมวดฝกประสบการณการบริหาร 3 หนวยกิต 
4) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

 

 

 

6.  รายวิชาตามหลักสูตร 
1) หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 จํานวน 24 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1061101 บริบทและแนวโนมทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
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Context and Trends Education in the 21st Century 
1061102 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 

Principles, Theories and Practices of Educational Administration 
3(3-0-6) 

1061103 สถิติวิจัยข้ันสูง 
Statistics for Research 

3(3-0-6) 

1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
Research Methodology in Educational Administration 

3(3-0-6) 

1061105 นักบริหารมืออาชีพ 
Professional Administrators 

3(3-0-6) 

1061106 ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
Academic Leadership and Curriculum Development 

3(3-0-6) 

1061107 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3(3-0-6) 

1061108 การประกันคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance and Educational Quality  
Promotion 

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาเลือก วิชาเลือก สําหรับแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไมนอยกวา 6  หนวยกิต       

จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1061201 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

Educational Policy and Planning for Educational Development 
3(3-0-6) 

1061202 การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ 
Systems Analysis and Organizational and Development 

3(3-0-6) 

1061203 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 
Leadership for Educational Administration 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1061204 มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร 
Human Relations for Administrators 

3(3-0-6) 

1061205 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 
Innovation and Information Management in Educational  
Administration 

3(3-0-6) 

1061206 การนิเทศการศึกษา 
Educational Supervision 

3(3-0-6) 

1061207 ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตรพระราชา  3(3-0-6) 
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Royal Initiatives National Development Theories  
1061208 การบริหารทรัพยากรมนุษย 

Human Resource Management 
3(3-0-6) 

1061209 การบริหารการเงินและพัสดุ 
Administration of School Finance and Material 

3(3-0-6) 

1061210 การบริหารและประเมินโครงการ  
Administration and Project Evaluation 

3(3-0-6) 

1061212 การศึกษาอิสระ 
Independent Studies 

3(150) 

1061213 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
Seminar in Educational Administration 

3(3-0-6) 

 
3)  หมวดฝกประสบการณการบริการ สําหรับแผน ก แบบ ก2 เรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1062201 การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
Practicum in Administration 

3(135) 

 
 
 
 
 
 4)  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต  แผน ก แบบ ก2 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1062301 วิทยานิพนธ 1 
Thesis 1 

3 หนวยกิต 

1062302 วิทยานิพนธ 2 
Thesis 2 

9 หนวยกิต 

   
7. แผนการศึกษา 
     แผนการศึกษาของหลักสูตรแผน  ก แบบ ก2 เรียนไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1061101  บริบทและแนวโนม
ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

3(3-0-6) 
 

1061104  วิทยาการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา  

3(3-0-6) 
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1061102  หลักการ ทฤษฎี และ
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา 

3(3-0-6) 
 

1061105  นักบริหารมืออาชีพ 3(3-0-6) 

1061103  สถิติวิจัยข้ันสูง 3(3-0-6) 1061106  ผูนําทางวิชาการและ
การพัฒนาหลักสูตร 

3(3-0-6) 

1061107  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 1061108  การประกันคุณภาพ
ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะก ารส ง เส ริ ม
คุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
1062301  วิทยานิพนธ 1  3 หนวยกิต 1062302 วิทยานิพนธ 2 9 หนวยกิต 
1061213  ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น    
การบริหารการศึกษา 

3(135)   

……………   (เลือก) 3 หนวยกิต   
...............   (เลือก) 3 หนวยกิต   
 

 

 

 

 

8. คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1061101 บริบทและแนวโนมทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 
  Context and Trends Education in the 21st Century) 
           การวิเคราะหผลกระทบจากปรัชญาพ้ืนฐานและปรัชญาการศึกษาท่ีเนนผู เรียน         
เปนสําคัญ กฎหมายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และแนวคิดในการจัดการศึกษาและภูมิปญญาไทย 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีผลตอการบริหาร
การศึกษา การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาประเทศ การสัมมนาปญหาและแนวโนมของการจัด
การศึกษาของไทย และตางประเทศ เพ่ือสรางกระบวนทัศนใหมท่ีนําสูการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 
โดยการวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 
1061102 หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
  Principles, Theories and Practices of Educational Administration 
           ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศนดานการบริหาร
และการจัดองคการ โครงสรางการจัดองคการและการบริหารการศึกษาของไทยและอาเซียน ศึกษา
วิเคราะหแนวคิดทางการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโดยองคคณะบุคคล และการบริหารโดยยึด
โรงเรียนเปนฐาน และการบริหารรูปแบบตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การ
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บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี ศึกษาวิเคราะห
ปญหาจากกรณีตัวอยางโดยใชกรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองคการรูปแบบตางๆ 
การนําเทคนิคและทักษะในการบริหารวัฒนธรรมองคการ และการเปลี่ยนแปลงองคการมาประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 
 
1061103 สถิติวิจัยข้ันสูง                3(3-0-6) 
  Statistics for Research 
           เทคนิควิธีการวิเคราะหทางสถิติเก่ียวกับตัวแปรเชิงพหุ ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธและ
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis) การวิเคราะหความ
แปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA) การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะหการจําแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) การวิ เคราะห กลุ ม (Cluster Analysis) Hierarchical Loglinear Models การ
วิเคราะหตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของขอมูลแบบตาราง (Bivariate and Multiple Analysis of Cross-
Classification) โดยสามารถนําผลการใชคอมพิวเตอรไปใชในการศึกษาวเิคราะหได 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1061104 วิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
  Research Methodology in Educational Administration 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัย กระบวนการ
และการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติ
อางอิงเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ศึกษาลักษณะ และธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
วิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยเพ่ือนําองคความรูไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะหและการนําผลวิจัยไปใชเพ่ือ
แกปญหาการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1061105 นักบริหารมืออาชีพ      3(3-0-6) 
  Professional Administrators 
  การวิเคราะหคุณลักษณะและพัฒนาวิชาชีพของนักบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะการเปนผูมีจิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร มีความใฝรูและมีวิสัยทัศน การ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารและมีหลักธรรมาภิบาล ความสามารถในการ
จัดการความรูเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอ
ผลงาน การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึก    
เพ่ือสวนรวม และมีจิตใจประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพและการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ          
การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของการเปนผูนํา มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
ศึกษาวิเคราะหและประยุกตใชกฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และการสรางเครือขายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใชแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
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1061106 ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
  Academic Leadership and Curriculum Development 
  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการ และกระบวนการ    
การจัดระบบงานและการบริหารงานวิชาการ สามารถบริหารการศึกษา และสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนและทองถ่ินได การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการเรียนรู การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู การบริหาร
จัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน การบริหารจัดการใหเกิดการดูแลชวยเหลือผูเรียน และการ
พัฒนาความสามารถในการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ เนนการระดม
ทรัพยากร แนวโนม และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1061107 การวิจัยเชิงคุณภาพ      3(3-0-6) 
  Qualitative Research 
  แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณทางสังคมและการแสวงหาความรู 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบ
ความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลผลขอมูล ขอจํากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร การสนทนากลุม การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การเขียนและวางแผนการวิจัย
เชิงคุณภาพ การฝกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม ๆ 
 

1061108 การประกันคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
  Educational Quality Assurance and Educational Quality  
  Promotion 
  แนวคิด หลักการ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑและมาตรฐาน      
การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา การปฏิบัติ การวิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษา การแกปญหาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการ แนวคิดของวงจรคุณภาพ บทบาทของผูมีสวนเก่ียวของและ         
ผูสงเสริมและสนับสนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประเมินหลักสูตร ติดตาม ประเมินผลรายงาน และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 

1061201 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา    3(3-0-6) 
  Educational Policy and Planning for Educational Development 
  วิเคราะห หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายทางการศึกษาและการวางแผน
การศึกษา กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบัติ องคประกอบของเศรษฐกิจ สังคม 
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การเมือง วัฒนธรรม กระแสโลก ความรูท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการศึกษา กฎหมายการศึกษาท่ี
เก่ียวของ การวางแผน หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
การนําแผนสูการปฏิบัติ การประเมินและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1061202 การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ    3(3-0-6) 
  Systems Analysis and Organizational and Development 
  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองคการเชิงระบบ พัฒนาการในการ
จัดองคการและการจัดการองคการสมัยใหม แนวคิดในการวิเคราะหองคการ เทคนิคและกระบวนการใน
การพัฒนาองคการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวโนมและปญหาการปฏิบัติการพัฒนาองคการในประเทศไทยและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1061203  ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
  Leadership for Educational Administration 
  วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาท คุณลักษณะและประเภทของผูนํา สังเคราะห
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําและกรณีตัวอยาง ศึกษาภาวะผูนําในทองถ่ิน การเสริมสรางและพัฒนา
ภาวะผูนําในองคการการศึกษา 
 
1061204 มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร     3(3-0-6) 
  Human Relations for Administrators 
  ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติในการสรางมนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการ 
เทคนิคและทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธ การสรางแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เทคนิค     
การสื่อสารและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การใชกลุมสัมพันธเพ่ือขจัดความขัดแยง สังเคราะหงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 
 
1061205 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา   3(3-0-6) 
  Innovation and Information Management in Educational  
  Administration 
  องคความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในแงของการบริหารระบบสารสนเทศ       
ในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ความสําคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร การ
สื่อสารและเครือขายการสรางระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนํา
นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษามาใชในการบริหารการศึกษา การบริหารระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนนถึงระบบสารสนเทศในยุคปจจุบัน 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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1061206 การนิเทศการศึกษา      3(3-0-6) 
  Educational Supervision 
  วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และกิจกรรมการนิเทศ และเครื่องมือ 
การนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษา การจัดทําโครงการและการประเมิน
โครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทหนาท่ี 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูนิเทศการศึกษา ฝกปฏิบัติการนิเทศโดยการวิเคราะห
ปญหาและแนวทางการแกปญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
1061207 ทฤษฎีพัฒนาประเทศตามศาสตรพระราชา   3(3-0-6) 
  Royal Initiatives National Development Theories 
  แนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การนํา
ทฤษฎีหรือแนวคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษา การพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาประเทศในปจจุบันและในอนาคต 
 
1061208 การบริหารทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
  วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยทาง
การศึกษา นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และองคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยทาง
การศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาในการบริหารทรัพยากรมนุษย        
ทางการศึกษา แนวโนมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเปนเลิศทางการศึกษา การนําแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักพฤติกรรมศาสตรมาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
1061209 การบริหารการเงินและพัสดุ     3(3-0-6) 
  Administration of School Finance and Material 
  วิเคราะหแนวคิด ระบบ กระบวนการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ แนวคิดเก่ียวกับการ
ลงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ การเงินและพัสดุ แนวปฏิบัติใน
การจัดทําและบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ การระดมทรัพยากรและทุนในการจัดการศึกษาของ
ทองถ่ิน การวิเคราะหปญหาและแนวทางพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยเนน
การบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1061210 การบริหารและประเมินโครงการ     3(3-0-6) 
  Administration and Project Evaluation 
  วิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิควิธีการ        
การจัดทํา การวิเคราะห การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลประเมินและ
การใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1061212 การศึกษาอิสระ       3(150) 
  Independent Studies 
  คนควาเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษาท่ีสนใจเปนพิเศษ ภายใตการควบคุมของ
อาจารยเพ่ือใหมีความเขาใจลึกซ้ึง โดยศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 
 

1061213 สัมมนาการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
  Seminar in Educational Administration 
  วิเคราะหหลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการบริหารการศึกษา การเลือกประเด็นหรือ
ปญหาสัมมนาทางการบริหารการศึกษา การวางแผนการสัมมนา การเตรียมความพรอมในการสัมมนา 
การจัดสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา การนําผลการประเมินมาประยุกตใชในการวิจัยการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 

 

1062201 การฝกประสบการณการบริหารการศึกษา    3(135) 
  Practicum in Administration 
  การเสริมสรางทักษะและประสบการณดวยการปฏิบัติงานดานการบริหารสถานศึกษา 
และการบริหารการศึกษา การนิเทศภายใน การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนํา ปญหาขององคกร การวางแผน 
การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารในองคการทางการศึกษา  

 

1062301 วิทยานิพนธ 1       3 หนวยกิต 
  Thesis 1  
  วิจัยเก่ียวกับการบริหารการศึกษา เนนความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีนําไปสูการสราง      
องคความรูใหมในการบริหารการศึกษาท่ีสามารถนําไปประยุกตในการพัฒนาหรือแกปญหาเก่ียวกับการ
บริหารการศึกษาไดจริง และนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1062302 วิทยานิพนธ 2       9 หนวยกิต 
             Thesis 2 

วิจัยเก่ียวกับการบริหารการศึกษา เนนความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีนําไปสูการสราง     
องคความรูใหมในการบริหารการศึกษาท่ีสามารถนําไปประยุกตในการพัฒนาหรือแกปญหาเก่ียวกับการ
บริหารการศึกษาไดจริง สวนหนึ่งสวนใดผลงานวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพและเผยแพรในวารสาร      
ทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงการศึกษาหรือการนําเสนอผลงานวิจัย          
ในท่ีประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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