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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25551481103987 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ช่ือย่อ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
   ช่ือย่อ Ph.D. (Educational Administration) 
 
3. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 60 หน่วยกิต 
 
4. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติวิชาชีพเป็นผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
นักวิชาการและนักวิจัยทางการบริหารการศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อาชีพที่เก่ียวข้องและ/
หรือใช้ศาสตร์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ห้องบรรยาย 1 ช้ัน 7 อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
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6. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 6.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึง ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ประกอบกับในการประชุมสุดยอดอาเซียน   
ในปี พ.ศ. 2546 ผู้นําอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อมา
ได้เห็นชอบเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ เป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.
2558 โดยมีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and 
production base หมายถึงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีสามารถดําเนิน
กระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วม 
ในการผลิต มีมาตรฐานสินค้ากฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบเดียวกันจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในระบบการศึกษาให้มีความสามารถ    
ในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางด้านการบริหารการศึกษาในประเทศ      
ที่มีคุณภาพเป็นจํานวนมาก 
 6.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหน 
ทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติ
ธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง           
จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาคนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา
คุณภาพการศึกษา และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก
ระดับเชาวน์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 เป็น 88 ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2552 (องค์การอนามัยโลก
กําหนดไว้ที่ 90-110) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 72 เหลือเพียง   
ร้อยละ 67 ส่วนเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างตํ่า ทั้งที่ภาครัฐได้
ทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาจํานวนมาก ทั้งน้ีจําเป็นจะต้องใช้บุคลากรทางการศึกษา
ด้านการบริหารการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมที่จะช่วยช้ีนํา และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกระบบให้เป็นไปใน
รูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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7. ผลกระทบจากข้อ 6.1 และ 6.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย 
 7.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
นักวิชาการและนักวิจัยช้ันสูงทางการบริหารการศึกษา และเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ โดยมี
ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษา สามารถทําการวิเคราะห์ได้ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 7.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านการบริหารการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการพัฒนาภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
 
8. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 8.1 รายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ 
สาขาวิชาอ่ืน 
  8.1.1 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 
   ไม่ม ี
  8.1.2 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 
   รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เชิงวิชาการขั้นสูง (700761) จํานวน  3 หน่วยกิต  และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้าน       
การบริหารการศึกษา (700862) จํานวน 3 หน่วยกิต ซึ่งทั้ง 2 รายวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
 8.2 การบริหารจัดการ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้แทน
จากหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง สําหรับการพิจารณาการจัดแผนการเรียน การกําหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา
หรือผู้สอนในรายวิชาต่างๆ การติดตามผลการสอน การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบรรลุ
ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผู้บริหารทางการศึกษาที่มีคณุภาพอันพึงประสงค์ในอนาคต ต้องมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
 1.2 ความสําคญั 
  ความสําคัญและความจําเป็นในการเปิดสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนผู้ชํานาญการหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เชิงลึก ที่สามารถ
ประยุกต์ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษา และจัดการศึกษา 
ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค  จึงจําเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน        
การบริหารและจัดการที่ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ได้องค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์แห่งการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
   1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาํคัญทาง         
การบริหารการศึกษา และสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา มคีวามรู้ใน       
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้ภาษา 
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาความรู้และการใช้ประโยชน์ 
   3) มีความสามารถในการวิจัยช้ันสูงทางการบริหารการศึกษาที่สามารถพัฒนา
นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาการบริหารการศึกษาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ สอดคลอ้งกับการปฏิรูป
การศึกษา เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
   4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
และมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 
   5) มีความสามารถในการบรหิารการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ 
  1.3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ 
   - ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
   - ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
   - ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
2. ระบบการศึกษา    (ใช้ระบบช้ันเรียน) 
 2.1 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  1) การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลยั จะต้องได้รับ
การอนุมัติจากประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  2) การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ดําเนินการ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
3. หลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามแผน แบบ 2.1      
ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
   ข. วิทยานพินธ ์    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   ค. รายวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
    - ภาษาอังกฤษ      2 รายวิชา 
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  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
   เลขประจําวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
   ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3 คือสาขาวิชา ได้แก่ 
    106 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    700 หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
    เลข 7 หมายถงึ ช้ันปีที่ 1 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาโท/เอก) 
    เลข 8 หมายถงึ ช้ันปีที่ 2 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาโท/เอก) 
   ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
    เลข 1 หมายถงึ หมวดวิชาสัมพันธ์ 
    เลข 2 หมายถงึ หมวดวิชาบริหารการศึกษา 
    เลข 3 หมายถงึ หมวดวิชาสัมมนา 
    เลข 4 หมายถงึ หมวดวิชาสถิติและวิจัย 
    เลข 5 หมายถงึ หมวดวิชาทางการศึกษา 
    เลข 6 หมายถงึ หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
    เลข 9 หมายถงึ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
   ลําดับเลขตําแหน่งที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 
   2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคบั    เรียน    15 หน่วยกิต 
 106721   ทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
 106722   การพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 106723   พลวัตการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
 106724   การพัฒนาการบริหารองค์การทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 106725   วิธีวิจัยและสถิติช้ันสูงทางการบริหารการศึกษา 1   3(2-2-5) 
 - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 106726   วิธีวิจัยและสถิติช้ันสูงทางการบริหารการศึกษา 2   3(2-2-5) 
 106727   สมัมนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 106728   สมัมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    3(2-2-5) 
 106821   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
 106822   กรณีศกึษาการบริหารสถานศึกษา    3(2-2-5) 
 106823   กรณีศกึษาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
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 106824   กรณีศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 106825   สมัมนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความเป็นชุมชนศึกษา  3(2-2-5) 
 106826   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาช้ันสูง  3(135) 
    (กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพให้เลือกรายวิชาใด 
    รายวิชาหน่ึงในหมวดวิชาเลือกแทน) 
 
ข. วิทยานพินธ ์     ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
 106891   วิทยานิพนธ์       36(150) 
 
ค. รายวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไม่นับหน่วยกิต)  จํานวน 2 รายวิชา 
 700761   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง   3(2-2-5) 
 700862   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้านการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 



บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

8 
 

คําอธบิายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 
    - วิชาบังคบั 
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
106721 ทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
  (Theory and Trends in Educational Administration) 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี วิวัฒนาการทางการศึกษา การบริหารการศึกษา รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาการจัดการในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การกระจาย
อํานาจ การบริหารแบบฐานโรงเรียน การบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารระบบ
เครือข่าย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ แนวโน้มการบริหารศึกษาภายใต้บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และพหุวัฒนธรรม 
 
106722 การพัฒนาภาวะผู้นาํทางการบริหารการศกึษาและการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Development of Leadership in Educational Administration and  

Educational Management) 
 แนวคิด  ทฤษฎีผู้นําและรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นํา     
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลก สภาพและปัญหาการใช้ภาวะผู้นําในการบริหารในบริบท
การศึกษาไทย บทบาทของผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้นําด้านการพัฒนานโยบาย 
และแผนการจัดการศึกษา การใช้ภาวะผู้นําในการระดมทรัพยากร ภาวะผู้นําในการบริหารหลักสูตรและ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ภาวะผู้นําในการบริหารจัดการในองค์การทางการศึกษาและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการศึกษา ผู้นําทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําโครงการโดย    
การประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําในการจัดการศึกษา 
 
106723 พลวัตการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศกึษา 3(2-2-5) 
  (Dynamic Change Management in Educational Administration) 
 การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความเป็น
ผู้ นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักการและทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการบริหาร          
การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์และการกําหนดนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับบริบทขององค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารระบบเครือข่าย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ชุมชนและท้องถิ่นนํา โดยการบริหารเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
ประเด็นทางสังคม 
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106724 การพัฒนาการบริหารองค์การทางการศึกษา   3(2-2-5) 
  (Educational Organization Administration Development) 
 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล    
การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ในองค์การทางการศึกษาทุกระดับและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ การประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต การติดตาม ประเมินผล
การประเมินหลักสูตร รายงาน และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาและการศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสรรค์องค์ความรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ความท้าทายในการบริหารสู่ความสําเร็จและย่ังยืน 
 
106725 วิธีวิจัยและสถิติชั้นสงูทางการบริหารการศกึษา 1   3(2-2-5) 
  (Advanced Research Methodology and Statistics in Educational  

Administration 1) 
 แนวคิดและรูปแบบการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา รูปแบบ
ต่างๆ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง การประเมินเชิงระบบ
และรวมพลัง และการวิจัยอนาคต วิธีการทางสถิติพ้ืนฐานและสถิติช้ันสูงที่สามารถนําใช้ในรูปแบบ    
การดําเนินการวิจัยรูปแบบต่างๆ เทคนิคทางสถิติที่ใช้เพ่ือการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การสร้างสมการการวิเคราะห์การถดถอย  การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์      
การจําแนกประเภท การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ โมเดลสมการโครงสร้าง รวมท้ังสถิตินอนพาราเมตริก 
 
    - วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
106726 วิธีวิจัยและสถิติชั้นสงูทางการบริหารการศกึษา 2   3(2-2-5) 
  (Advanced Research Methodology and Statistics in Educational  

Administration 2) 
 หลักการและวิธีการเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
การกําหนดคําถามการวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และ   
การออกแบบการวิจัย ชนิดของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและ    
การแปลผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ปฏิบัติการดําเนินการวิจัยฝึกหัด โดยการนําเสนอเค้าโครงวิจัยทาง 
การบริหารการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย การแปลผลการวิเคราะห์ และการรายงานผลการวิจัย 
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106727 สัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
  (Seminar on Educational Management According to 
  His Majesty’s Sufficient Economy) 
 การสัมมนาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาท้องถิ่นอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท กรณีศึกษา        
การบริหารการศึกษาและการจัดการการศึกษาโดยใช้หลักสูตรปรัชญาพอเพียงในหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
 
106728 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    3(2-2-5) 
  (Doctoral Dissertation Seminar) 
 สัมมนาเก่ียวกับประเด็นปัญหาวิจัย แนวโน้มงานวิจัยในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา       
วิธีวิทยาการวิจัยและการพัฒนางานวิจัยและบทความวิจัยให้มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 
106821 การวิจัยเชงิคณุภาพทางการบริหารการศกึษา   3(2-2-5) 
  (Qualitative Research in Educational Administration) 
 แนวคิด วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การออกแบบ การวางแผนการเขียน
เค้าโครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหาร
การศึกษา การฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 
 
106822 กรณีศึกษาการบริหารสถานศึกษา     3(2-2-5) 
  (Case Study on School Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา การจัดทํากรณีศึกษาเก่ียวกับ   
การบริหารสถานศึกษา การรายงานการศึกษากรณีศึกษานําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา เผยแพร่ผลการศึกษาในการประชุมทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ 
หรือทางอินเทอร์เน็ต  
 
106823 กรณีศึกษาการบริหารการศกึษาเปรียบเทยีบ   3(2-2-5) 
  (Case Study on Comparative Educational Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในและต่างประเทศ การจัดทํากรณี
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของไทยกับการบริหารการศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การรายงานการศึกษาค้นคว้าและนําเสนอผลการศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา การเผยแพร่ผลการศึกษาในการประชุม      
ทางวิชาการ หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือทางอินเทอร์เน็ต 
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106824 กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Case Study on Information System in Educational Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา การจัดทํากรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา การรายงานผลกรณีศึกษา 
การนําเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการ เผยแพร่
ผลการศึกษาในการประชุมทางวิชาการ หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือทางอินเทอร์เน็ต 
 
106825 สัมมนาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นชุมชนศึกษา  3(2-2-5) 
  (Seminar on School Administration for Learning Community) 
 การสัมมนาเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถ่ิน    
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของท้องถ่ิน บทบาทของท้องถ่ินและชุมชน
ในการจัดการศึกษา ผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 
106826 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง  3(135) 
  (Advanced Practicum in Educational Administration) 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยนําแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบริหารและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 
การจัดทําโครงการและบริหารโครงการทางการศึกษา การฝึกการนิเทศการศึกษา การวางแผน การนิเทศ
การศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
   ข. วิทยานพินธ ์
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
106891 วิทยานพินธ ์       36(150) 
  (Dissertation) 
 การค้นคว้าวิจัยภายใต้การให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยการเสนอแนะของประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก แสดงถึงความคิดริเร่ิมที่จะนําไปสู่องค์ความรู้ที่เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพสูง สามารถ
แก้ปัญหาการบริหารการศึกษา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังในระดับชาติและสากล 
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   ค. รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
700761 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขัน้สูง   3(2-2-5) 
  (English for Advanced Academic Communication) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เน้นการแสดง
ความคิดเห็น  อภิปราย  และการนําเสนองานเชิงวิชาการ  รวมทั้งการอ่านข้อความเชิงวิชาการและ      
การเขียนสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
700862 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  (English for Research in Educational Administration) 
 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเป็นสําหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ด้านการบริหารการศึกษา เน้นการอ่านงานวิจัย ตํารา เอกสาร บทความเชิงวิชาการ และข้อมูลจาก   
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การเขียนสรุปความ การเขียนบทคัดย่อและการเขียนบทความจาก    
การวิจัย 
 




