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1.  ชื่อหลักสตูร  
  ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ภาษาอังกฤษ Master of Education Program  in Educational Administration  
 

2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม   ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ  Master of Education (Educational Administration) 
     ชื่อยอ ภาษาไทย ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ M.Ed.( Educational Administration) 

 
3.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลกัสูตร  
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเจตจํานงทีจ่ะผลิต และพัฒนานักบรหิารการศึกษาที่ทํา
หนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูสนับสนุนการศึกษาใหมีความรูกวาง รูลึก 
เรียนรูทฤษฎีควบคูไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสรางองคความรู แสวงหา
ความรูและประยุกตใชความรูและประสบการณไปใชในการจัดการศกึษาและพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก 
 

 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาศกัยภาพของบณัฑิตใหเปนผูมคีวามรอบรู สามารถนําหลักการและ
ทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 
  2. ใหบณัฑิตสามารถใชหลักการและระเบยีบวจิัยทางการศกึษาไปใชในการพัฒนา
การศึกษาและงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 



  3. เพื่อใหมหาบณัฑติทางการบริหารการศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถที่ลึกและกวาง  
มีคุณธรรม จริยธรรม มวีสัิยทัศนทีก่วางไกลและมีความพรอมทีจ่ะเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศกึษา และผูสนับสนุนการศึกษาอยางมปีระสิทธภิาพ 

 
4.  คุณสมบติัของผูเขาศึกษา 
 4.1  จะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง 
 4.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 2.5  หากนอยกวา 2.5 ตองมีประสบการณการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับสาขาที่ศึกษา ไมนอยกวา 2 ป 
 4.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการเขาศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
 
5.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรปกติ 2  ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา   
 
6.  การลงทะเบียนเรียน  

 ใหลงทะเบยีนไดไมเกิน15 หนวยกิตในภาคเรียนปกต ิ และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  
 
7.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

การวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี ้

 7.1  ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามที่ระบุไวในหลักสูตรและขอกําหนดอื่น ๆ 
7.2  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 จากระบบ  4  ระดับคะแนน 
7.3  แผน ก (2) นักศึกษาตองเสนอและสอบผานวิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ

การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 

 
 
 



8.  หลักสูตร 
           8.1 จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
 8.2 โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 
 

รายวิชา แผน ก. 
(แบบ ก 2) 

1. หมวดวิชาสมัพันธ  6 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
     2.1 บังคับ 
     2.2  เลือก 

18 
12 
  6 

3. วิทยานิพนธ 12 
4. การศึกษาอิสระ - 
5. สอบประมวลความรู - 

รวม 36 
 
 8.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ 
  บังคับเรียน  6  หนวยกิต  ตามรายวิชาตอไปนี ้
 1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3 (3-0-6)   
 1045401   วิธีวิทยาการวจิัยทางการศกึษา 3 (2-2-5) 
 
  8.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
  บังคับเรียน  12  หนวยกิต  ตามรายวชิาตอไปนี ้
 1065103   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
 1065113   หลักทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065114   ความเปนนกับริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1066901   สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  
 8.2.3 วิชาเลือก    แผน  ก  (2)  เลือกไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  1036703   การจัดการนวตักรรมและสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 1045203   สถิติวิจัยขั้นสงู 3(2-2-5) 
 1045105  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 



 1046401   การวิจยัเพื่อพฒันาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1046405   การวิจยัเชิงคณุภาพ 3(2-2-5) 
 1065104   ภาวะผูนําทางการบริหาร 3(2-2-5) 
 1065107   การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ 3(2-2-5) 
 1065109   การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065206   การบริหารการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 1065207   การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
 1065209   การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 1065211   หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 1065212   ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 1065213   การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065401   การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 1065502   สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 1066101   การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
 1066201   กฎหมายการศกึษา 3(3-0-6) 
 1066301   เศรษฐศาสตรกับการศึกษา 3(3-0-6) 
 1066801   การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 1515702   บริบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 2535301   ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 3(3-0-6) 
 2546301   การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) 
 8.2.4 วิทยานิพนธ 
 1006903   วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
  8.2.5 การศึกษาอิสระ 
 1006902    การศึกษาอิสระ   6 หนวยกิต 
  8.2.6 รายวิชาเสริม 
   1) เพื่อเปนพืน้ฐานในการเขียนเอกสารทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ  
นักศึกษาควรเรียนเสริมในรายวิชา  
  1015119   การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ    3(2-2-5) 
   2) นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบทักษะภาษาอังกฤษตองเรียนเพิ่มในรายวิชา 
  1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3(2-2-5) 
   3) นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบทักษะคอมพิวเตอรตองเรียนเพิ่มในรายวิชา 



  4125101       คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3(2-2-5)
   4) นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาในระดับปรญิญาตรี  ใหเรียน
เสริมใน 2  รายวิชา ดังขางลางนี้ 
 1014101    หลักการศึกษาและการจดัการเรียนรู  3(3-0-6) 
 1035101    นวัตกรรมและการประเมนิผลการศึกษา  3(3-0-6) 
9 แผนการศึกษา 
  9.1 แผน ก (แบบ ก 2) 

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 
 1065113   หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติ การบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 1045401   วิธีวิทยาการวจิัยทางการศกึษา 3(2-2-5) 
 1015118    การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3 (3-0-6)  
 1065109   การประกันคณุภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
    รวม 12 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 2    หนวยกิต 
 1065103   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน             3(2-2-5) 
 1065114   ความเปนนกับริหารมืออาชีพ              3(2-2-5) 
 1066901   สัมมนาการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
 .............   (เลือก)                                                   3 นก. 
    รวม 12 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 3    หนวยกิต 
 1006903   วิทยานิพนธ                                         12 นก. 
    รวม 12 หนวยกิต 
หมายเหตุ :  แผนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



10 คําอธิบายรายวิชา 
  10.1 หมวดวิชาสัมพันธ 
   คําอธิบายรายวิชาบงัคับเรียน 6 หนวยกิต 
 1015118   การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-6) 
   (Education for Local Development) 

ศึกษา วิเคราะห ปรัชญาการศึกษาของไทย พระราชบัญญัติการศึกษาโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  พระ
เจาอยูหวักับการศึกษาของไทย นักการศกึษาไทย ระบบการจัดการศกึษาของไทย การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การบริหารและการจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สภาพและบริบทของทองถ่ิน 
ภูมิปญญา ลักษณะและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน วิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหาและแนวทางการพฒันา
ทองถ่ินในดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและดานอื่น ๆ  การกําหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถ่ิน  การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการแกปญหา
และการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 1045401    วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Education) 

ศึกษารูปแบบและกระบวนการวิจยัทางการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยัทางการศึกษา ตวัแปรและการนิยามตวัแปร ประชากรและกลุม
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยขอมูล และระดับการวัดการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลสถิติในการวเิคราะหขอมูลและขอตกลงเบื้องตนสําหรับการเลือกใชสถิติ ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคา
โครงการวิจัย การเขียนรายงานและการเผยแพรผลการวิจยั 

 
10.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   คําอธิบายรายวิชาบงัคับเรียน 12 หนวยกิต 

 1065103 นโยบายและการวางแผนพฒันาการศึกษาทองถิ่น 3(2-2-5) 
  (Educational Policy and Planning for Locality Development) 

ศึกษาวเิคราะห หลักการ แนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนการศึกษาการวิเคราะหนโยบายการศึกษาการนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติองคประกอบ
ดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกี่ยวกบัการวางแผนการศึกษาทั้งระดับประเทศและทองถ่ิน 
หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีตางๆ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
เพื่อการวางแผนพัฒนาการศกึษาในระดับทองถ่ิน ทั้งระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา การ



ประสานแผนและการนําแผนสูไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการใชแผนพัฒนาการศึกษาของ
ทองถ่ิน 

 
 1065113     หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Principles, Theories, and Practices of Educational Administration) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และววิัฒนาการเชิงกระบวนทศัน ดาน
การบริหารและการจัดองคการ โครงสรางการจัดองคการและการบริหารการศึกษาของไทย ทั้งระบบ
โดยเนนระดับเขตพื้นที่การศกึษา ศึกษาวเิคราะหแนวคดิทางการบริหาร และแนวคิดการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี โดยเนนการกระจายอํานาจการบริหาร การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโดยองค
คณะบุคคล และการบริหารโดยยดึโรงเรียนเปนฐาน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณตีัวอยางโดยใช
กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองคการรูปแบบตางๆ การนําเทคนิคและทักษะ
ในการบริหาร วัฒนธรรมองคการและพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลงองคการมาประยุกตใชใน
การบริหารและการพัฒนาหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 1065114          ความเปนนัก
บริหารมืออาชพี           3(2-2-5) 
 (Professional Executive) 

ศึกษาวเิคราะหคุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค องคประกอบของ
นักบริหารมืออาชีพ พัฒนาความเปนนักบรหิารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเปนผูใฝรูและมีวสัิยทัศน การเปน
ผูนํา การเปลี่ยนแปลง วุฒภิาวะทางอารมณของผูบริหารและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ความรับผิดชอบตองาน (Accountability) การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมและมจีิตใจประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพ องคกร
วิชาชีพ และการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนกับริหาร
สมัยใหม ศกึษาวิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารใน
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา   

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

หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรูและการแกปญหา เลือกหัวขอ
หรือปญหาทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนา การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ทํางานเปนกลุมในการเรียนรูและการแกปญหาการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
 
 10.3 วิชาเลือก 
 1036703 การจัดการนวตักรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) 



 (Innovation and Information Management) 
ศึกษาองคการในแงของระบบสารสนเทศ ความสําคัญและบทบาทของระบบ

สารสนเทศในการบริหาร การสื่อสารและเครือขายการสรางระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทาง
การศึกษาและการบริหารการศึกษา การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา 
นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบ
สารสนเทศในองคการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนนถึงระบบสารสนเทศในยุคปจจุบัน 

 
 1045203 สถิติการวิจัยขัน้สูง 3(2-2-5) 
 (Advanced  Statistics) 

ศึกษาเทคนคิวธีิการวิเคราะหทางสถิติเกีย่วกับตวัแปรเชิงพหุ ไดแก การวิเคราะห
ความสัมพันธสหสัมพันธและสมการถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Correlation and Multiple Regression 
Analysis) การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA) การวิเคราะหปจจยั (Factor Analysis) 
การวิเคราะหการจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) การวิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) 
Hierarchical Loglinear Models การวเิคราะหตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของขอมูลแบบตาราง 
(Bivariate and Multiple Analysis of Cross - Classification) โดยสามารถนําผลการใชคอมพิวเตอรไป
ใชในการศึกษาวิเคราะหได 

 
 

 1045105 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5) 
 (Quality Audit and Quality Assessment) 

ศึกษาสาระสําคัญของการประกันคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ องคประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพแบบ
ตาง ๆ บทบาทของคณะผูตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพและหนวยงานที่รับการตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพ เทคนิคการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ จรรยาบรรณผูตรวจสอบหรือประเมิน
คุณภาพ วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดทําแบบบันทึกเตรียมการเก็บขอมูล
เพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาฝกปฏิบัติตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเสนอรายงานการตรวจสอบ
หรือประเมินคุณภาพ 

 
 1046401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Research for Educational Administration Development) 

ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจยั  เพื่อพัฒนาการบรหิารการศึกษา 
วิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจยัเพื่อนาํองคความรูไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา ศึกษาและ



สืบคนเทคนิควิจัยใหม ๆ โดยเฉพาะการวจิัยแบบมีสวนรวม การวจิัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคณุภาพ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการวจิัยทางการบรหิารการศึกษา อันจะนําไปสูการแกปญหาไดถูกตองและ
ศึกษาวิธีการวจิัย การใชสถิติช้ันสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวจิัย 

 
 1046405 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 
 (Qualitative Research) 

แนวคดิและหลักการ ธรรมชาติ  และประสบการณทางสังคมและการแสวงหา
ความรู ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคณุภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ 
กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคณุภาพ การกําหนดปญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยั การเก็บ
รวบรวมขอมลู การแปรผลขอมูล ขอจํากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงประวัตศิาสตร  การสนทนากลุม  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การเขียนและวางแผนการวิจัย
เชิงคุณภาพ การฝกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม  ๆ

 
 

 1065104 ภาวะผูนาํทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Educational Leadership) 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาท คุณลักษณะและประเภทของ
ผูนํา สังเคราะหผลงานวจิยัที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําและกรณีตวัอยางศกึษาภาวะผูนํา เทคนิคการจงูใจ การ
สรางมนุษยสัมพันธ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการพัฒนาความคิด ริเร่ิมสรางสรรคของผูนํา การ
เสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา 

 

 1065107   การวิเคราะหระบบงานและพัฒนาองคการ 3(2-2-5) 
 (Systems Analysis and Organizational Development) 

ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับองคการ แนวคิดและทฤษฏอีงคการ การบริหารงาน
เชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบงานการพัฒนาการในการจดัองคการ
และการจดัองคการสมัยใหม แนวคดิในการวิเคราะหองคการ เทคนิคและกระบวนการในการพฒันา
องคการเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทมีงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร แนวโนมและปญหา
การปฏิบัติการพัฒนาองคการในประเทศไทยและงานวจิยัที่เกีย่วของ  

 
 1065109 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Educational Quality Assurance) 

ศึกษาแนวคดิ หลักการ วิธีการประกันคณุภาพ การประกันคณุภาพการศึกษา
ดานวิชาการ หลักสูตร ผูสอน และผูเรียน ตามมาตรฐานการศกึษาแตละระดบัเพื่อนําไปสูคุณภาพของ



ผลผลิต ปฏิบัติการวิเคราะหปจจยั ตวัช้ีวัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคมุคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total Quality Management - TQM) การวิเคราะหและประยกุตหลักการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จทางธรุกิจมาพฒันาองคการทางการศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและบริบททาง
สังคมไทย ศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคณุภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษา บทบาทของผูบริหารในการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 1065206 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Education Administration) 

ศึกษา วิเคราะห ปรัชญา นโยบาย และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่การศึกษาระดับตาง ๆ เนนหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ทองถ่ิน ปญหาและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 1065207 การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
 (Higher Education Administration) 

ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ทั้งในระดบั
ปริญญา และต่ํากวาปริญญา อาทิ อาชีวศกึษา พลศึกษาและอื่น ๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทย การ
บริหารอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทองถ่ิน ปญหาและแนวโนมใหมการอุดมศึกษา 

 
 1065209 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 
 (Non - Formal Education Administration) 

ศึกษาและวิเคราะหปรัชญา นโยบาย และจุดมุงหมายในการจดัการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั และการศึกษาทางเลือก บทบาท หนาทีข่องเจาหนาทีก่ารศึกษาระดบัตาง 
ๆ เนนหลักการบริหารและนเิทศงานในการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาการบรหิารการศึกษานอก
ระบบของทองถ่ิน  ปญหาและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก 

 
 1065211 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Principles of Management in Business Education) 

ศึกษาหลักการ แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารธุรกิจ ความแตกตางระหวางการบริหาร
การศึกษาและการบริหารธุรกิจ ววิัฒนาการบริหารธุรกิจ หนาที่ของผูจัดการ การวางแผน  
การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การควบคุม การตัดสินใจ ปญหาในการบริหารธุรกิจ อิทธิพลของ



ส่ิงแวดลอมทีม่ีตอการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิค วธีิการในการบริหารองคการธุรกิจทางการศึกษา  
และวเิคราะหผลการตอบแทนทางการศึกษา 

 
1065212 ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 (Instructional Leadership and Curriculum Development) 
ศึกษาวเิคราะหหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ การจัดระบบงานและการบริหารงาน

วิชาการ การบริหารรายวชิา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคณุภาพงานวิชาการ พัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา เนนการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน แนวคิดในการจดัการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการเรยีนรูแนวใหมและการนํา
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษาการบริหารหลักสูตร
และการสอน ในสถานศึกษาการประเมินการสอน ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพของผูนําทางวิชาการ 

 
 1065213     การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Administration of Educational Resources) 

ศึกษาและวิเคราะหหลักการ แนวคดิ แนวปฏิบัติ  และความสัมพันธระหวาง 
การบริหารงาน ดานวิชาการ การบริหารงานดานธุรการ การเงนิ พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่เอื้อตอการ
พัฒนาสถานศึกษา เนนการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา การวางแผนและการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อประโยชนสูงสุดในการจัด
การศึกษา 

 
 1065401 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Educational Supervision) 

การศึกษาวิเคราะหหลักการ ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และกิจกรรมการนเิทศ
การศึกษา การวางโครงการและการประเมินโครงการนิเทศการศึกษา การศึกษาปรับปรุง 
การเรียนการสอน และการนิเทศภายในสถานศึกษา บทบาทหนาที่และทกัษะของผูนิเทศการศึกษา ศกึษา
วิเคราะหปญหา และแนวทางแกปญหา ฝกปฏิบัติการพฒันาเครื่องมือและทักษะการนเิทศการศึกษา การ
ประยุกตใชผลการวิจยัและการใชการนิเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 
 1065502   สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 (School and Community) 



ศึกษาทฤษฏี หลักการ กระบวนการและทักษาสําคัญในการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถาบนัการศกึษากบัชุมชน โดยเนนการประชาสมัพันธ การใหบริหารทางการศึกษาและการ
อาชีพ การรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนดานการศึกษา และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการ
นําศักยภาพและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพปญหาความสัมพันธระหวาง
สถาบันการศกึษากับชุมชนและการประชาสัมพนัธ การใชหลักการประชาสัมพนัธและจิตวิทยาการ
ประชาสัมพันธ ตลอดจนการนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธ
องคการ 

 
 1066101 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 
 (Project Evaluation) 

ศึกษาวเิคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมนิโครงการ 
เทคนิค วิธีการ การจัดทํา การวิเคราะห การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการการรายงาน
ผลการประเมินการใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1066201 กฎหมายการศกึษา 3(3-0-6) 
 (Educational Laws) 

ศึกษาวเิคราะหความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวเิคราะหกรณีตวัอยาง การ
ใชกฎหมายทางการศึกษา ปญหาและแนวทางแกปญหา 

 
 1066301 เศรษฐศาสตรกับการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Economics of Education) 

ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการ
พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ หลักการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนกําลังคนกบัการลงทนุดานการศกึษา 
เปรียบเทียบการลงทุนดานการศึกษา วิเคราะหการลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ แหลงที่มาของเงินลงทุนในการจัดการศกึษาระดับทองถ่ิน การจัดการศึกษากับการมี
งานทําและการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

 
1066801 การฝกปฏบิัตงิานการบริหารการศึกษา             3(150) 

 (Practicum in Educational Administration) 
สรางประสบการณดวยการปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษา การนิเทศ การ

สอน รวมทั้งปญหาองคการ การวางแผน การประเมนิผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอื่นๆ 



ตามที่อาจารยผูสอนกําหนดและมีการศึกษานอกสถานที่การประยกุตระเบียบวิธีวจิัยมาใชในการ
ฝกฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 1515702 บริบทและแนวโนมการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Contexts and Trends in Education) 

ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจากปรัชญา สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีม่ีตอการจัดและบริหารการศกึษา บทบาทของการศึกษาที่มี
ตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กระบวนทัศนใหมในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
วิเคราะห การปฏิรูปการศึกษาของไทยและของประเทศตาง ๆ สัมมนาปญหาและแนวโนมของการจัด
การศึกษาของทองถ่ิน พัฒนามโนทัศนและแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  

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

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานตางๆ นับตั้งแตทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อนําทฤษฎีหรือ
แนวคดิไปประยุกตใชในการพัฒนา  และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหเปนประโยชนตอการ
จัดการศึกษา  การพัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนาประเทศในปจจุบันและในอนาคต 

 
 2546301 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) 
 (Team  Development) 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิด  และความสําคัญของทีมงาน  กระบวนการ  
ขั้นตอน  รูปแบบของการสรางทีมงาน  การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร   ตลอดจนบทบาท
ของสมาชิกในทีมงานที่ทําใหเกิดคณุภาพในการบริหาร 

 
  10.4  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
 1006903   วิทยานิพนธ 12(0-0-36) 
  (Thesis) 

กระบวนการทาํวิทยานิพนธ  โครงสรางและรูปแบบวทิยานิพนธ  การเลือก
หัวขอและการเขียนเคาโครงวทิยานิพนธ  โดยเนนการสรางองคความรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาหลักสูตร



และการจดัการเรียนรู  ดําเนนิการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ  วิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรือ่งที่
จะทําวิทยานพินธ  เสนอระเบียบวิธีการวิจยั 

ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือทีจ่ะใชสําหรับการทําวทิยานพินธ ดําเนนิการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล  สรุปผลและอภิปรายผล  นําวิทยานิพนธเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  กอน
นําเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อสอบปองกันวิทยานพินธ ปรับปรุงแกไขวิทยานพินธ
ภายหลังการสอบวิทยานพินธแลว   เผยแพรงานวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

                   10.5 หมวดการศึกษาอิสระ 
 1006902    การศึกษาอิสระ 6 (0-0-18) 
  (Independent Study) 
  ศึกษาคนควาอยางอิสระในเรือ่งที่สนใจในสาขาที่ศกึษา  วางแผนและดําเนินการ
ตามแผนการศกึษาคนควาไดดวยตนเอง  นาํเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของเอกสารทาง
วิชาการ   ภาคนิพนธ  สาระนพินธ หรือรายงานการวจิัย 
 15.6 รายวิชาเสริม 
 1015119    การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ 3 (2-2-5) 
      (Thesis and Academic Writing) 

ศึกษา  วิเคราะห  รูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ  การเตรียมการกอนการเขียนและการ
นําความรูมาเขยีน  การลําดับเรื่องและการวางโครงเรื่อง   การนําเสนอความรู  การอางอิง ภาษาทีใ่ชในการ
เขียน  การนิยาม การบัญญัติศัพทและการทับศัพท  สวนประกอบตางๆของเอกสารทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ  เทคนิคการเขียน  ความรูเกีย่วกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในการเขียนเอกสารวิชาการ   ศึกษา
คนควาในเรื่องที่สนใจทางดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะเรื่องที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระของผูเรียน  นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของเอกสารทาง
วิชาการ  รายงานการศึกษาคนควา  หรือรายงานการวิจยั 

 
 1555101   ภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษาบัณฑิต   3 (2-2-5) 

  (English for Graduate Students) 
ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศกึษาระดบับัณฑติศึกษา  การเขยีนเอกสารทางวิชาการเปนภาษาองักฤษ  เนนการอานเพื่อสรุป
ใจความสําคัญและการฝกเขยีนบทคัดยอในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาขาที่เลือกศึกษา 

 
 4125101    คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3 (2-2-5) 
  (Computer for Graduate Students) 



ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร  เนน
ทักษะความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประยุกตและการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
และอินเตอรเน็ตในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา   
 1014101    หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู                                                3 (3-0-6) 
      (Principles of Education and Learning Management) 

ศึกษา  วเิคราะห ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการศึกษา ประวตัิการศึกษา  ปรัชญา
การศึกษา  จติวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ   แนวคดิที่มี
อิทธิพลตอการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  องคกรวิชาชีพทาง
การศึกษา  ผูประกอบวิชาชพีทางการศึกษา  ระบบการศึกษาของไทย   หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ระบบการจัดการเรียนรู วิธีจดัการเรียนรูแบบตาง ๆ   เทคนิค และทักษะการจัดการเรียนรู     ปญหา
และการแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู    

 
 1035101    นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา                        3 (3-0-6) 
       (Educational Innovation and Evaluation) 

ศึกษา  วเิคราะห ขอบขาย และความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและ 
การวัดผลการจัดการเรียนรู  กระบวนการสือ่ความหมาย  การผลิตและการใชส่ือและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู  หลักการวัดผลประเมินผล  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล  ระเบียบและ
การประเมินผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรระดับตาง ๆ ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการวัด
และประเมนิผลการจัดการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


