หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ

ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา )
ชื่อยอ (ไทย): ปร.ด. (การบริหารการศึกษา )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : Ph. D. (Educational Administration)
3. วิชาเอก (ถามี)
การบริหารการศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนตําราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม เปดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 2555
เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.
2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.
2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ/เอกชน
8.3 นักธุรกิจ/ผูรับใบอนุญาต
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

300,000 600,000
900,000
900,000 900,000
300,000 600,000
900,000
900,000 900,000
1,877,000 3,754,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000
20
40
60
60
60
93,850

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรีย น ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดว ย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ป
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรา งหลั กสู ตรแบบ 2 (2.1) สอดคลองตามที่กําหนดไวในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาเฉพาะดาน (ไมนอยกวา)
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
21
หนวยกิต
วิชาเลือก (ไมนอยกวา )
6
หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ค. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ใหเรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1) วิชาบังคับ ใหเรียน 21 หนวยกิต ตามรายวิชา ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
1066201 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา
Change Management and Educational Leadership
1066202 การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล
Educational Administration to World-Class Standard
1066203 การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม

27 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Socio - economic Dimension of Educational Administration

1066204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
Innovation and Technology for Educational Administration
1066501 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
Advanced Research Methodology in Educational
Administration
1066502 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Advanced Statistics for Research in Educational
Administration
1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
2) วิชาเลือก ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชา ดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
1066205 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
Policy and Strategy for Educational Development
1066206 ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษาขามวัฒนธรรม
Problems and Trends of Cross-cultural Educational
Administration
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066207 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Resources Management
1066208 การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
Educational Administration under the Royal Initiative of
His Majesty the King
1066209 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร
3(3-0-6)
Organizational Change and Development
1066210 การบริหารและจัดการหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration and Management
1066503 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Qualitative Research in Educational
Administration
ข. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066602 วิทยานิพนธ
36(0-0-108)
Dissertation
ค. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
1) นักศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษาให
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในหมวดวิชาเฉพาะดาน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
รายวิชาที่เรียนเสริม ประกอบดวย
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065101 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Principle, Theory, and Practice of Educational Administration
1065203 ความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Principalship
1065202 ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Strategy and Planning for Educational Development
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2) นั ก ศึ ก ษาที่ ท ดสอบภาษาอั ง กฤษตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
หากไดคะแนนไมถึงเกณฑที่กําหนด ใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาแบบไมนับหนวยกิต
แตตองสอบผานในรายวิชาดังกลาว จึงจะถือเปนสวนหนึ่งของเกณฑการสําเร็จการศึกษา รายวิชาที่ตอง
เรียนเสริมไดแก
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
3) นักศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่ไมไดศึกษารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
สําหรับการวิจัย หรือ ไมไดทําวิทยานิพนธมากอนตองเรียนวิชาตอไปนี้ หรือวิชาอื่นที่เทียบเทา โดยไมนับ
หนวยกิต คือ
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065501 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่ศึกษาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรตองไดระดับคะแนน เฉลี่ยไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับ และตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เพื่อเปน
ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7
1

2

3

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับการศึกษา
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับการศึกษา
หมวดวิชาและหมูวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 4
5 หมายถึง
6 หมายถึง

บงบอกถึงระดับการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท
การศึกษาระดับปริญญาเอก

เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง

บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
กลุมวิชาการบริหารการศึกษา
กลุมวิชาการบริหารสถานศึกษา
กลุมวิชาเทคนิคการบริหาร
กลุมวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
กลุมวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สัมมนา
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัส
1066201
1066202
1066501

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา
การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

*1555101

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

รหัส
1066203
1066204
1066502

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)

การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

หมายเหตุ สําหรับรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต หากผูเรียนสามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ไมตองลงทะเบียนเรียน
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รหัส
1066601
XXXXXXX
XXXXXXX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
สอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
รวม

รหัส
1066602

รหัส
1066602

รหัส
1066602

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (1)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (2)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (3)
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9 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. วิชาบังคับ
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066201 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําการศึกษา
3(3-0-6)
Change Management and Educational Leadership
หลั ก การ แนวคิด และทฤษฎี ท างการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง บทบาทของภาวะผู นํ า
ทางการศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการนําองคกรทางการศึกษาใหทันกับโลกแหง
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาเพื่อความสําเร็จในการบริหารจัดการองคการ
1066202 การบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากล
3(3-0-6)
Educational Administration to World-Class Standard
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการบริหารการศึกษา องคประกอบ
ของมาตรฐานสากล เกณฑบทบาทของผูนําในการประเมินมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อกาวสูมาตรฐานสากล
1066203 การบริหารการศึกษาทางเศรษฐสังคม
3(3-0-6)
Socio - economic dimension of Educational Administration
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การศึกษา อิทธิพลของโครงสรางทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาที่มีผลกระทบตอการบริหาร
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม งานวิชาการ
การวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาเพื่อ
การบริหารการศึกษา
1066204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Technology for Educational Administration
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการวางแผน การจั ด การนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบทั้งดาน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สงเสริมการพัฒนางาน
ดานการศึกษา เทคนิคการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําหรับวางแผนการศึกษา ระบบที่ใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจ และระบบสารสนเทศที่ใชในระดับผูบริหาร การหาพันธมิตรทางเทคโนโลยี การคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

1066501 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบการวิจัย เชิงบูรณาการเพื่อ
การจัดการศึกษา ศึกษาและวิจารณงานวิจัย หลักการจัดทําโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมและ
ประเมิ น ผลข อมู ล การวิ เ คราะห ขอ มูล โดยการใช เครื่ องมือ ทางสถิ ติ แ ละการใชส ถิติ ขั้ น สู งเพื่ อ
การวางแผนในการคนควาวิจัย การสุมตัวอยางขอมูล การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ การวัดผล
การวิเคราะหผลการทดสอบ การสรุปผลการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
1066502 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Research in Educational Administration
หลั กการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ย วกับ เทคนิควิธีการวิเคราะหทางสถิติเกี่ย วกับ ตัว แปร
เชิ งพหุ การวิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ แ ละสมการถดถอยเชิ งพหุ การวิ เคราะห ความแปรปรวนเชิง พหุ
การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหการจําแนกประเภท การวิเคราะหกลุม การวิเคราะหสหสัมพันธ
คาโนนิคอล การวิเคราะหตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของขอมูลแบบตาราง
1066601 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Seminar on Educational Administration
แนวโนมทางการบริหารการศึกษาในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบตอระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
สูกระบวนการปฏิบัติ พัฒนาการงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิจัยการบริหารการศึกษาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม ออกแบบการวิจัย หลักและเทคนิค
การเขียนบทความและการนําเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ
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2. วิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066205 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Policy and Strategy for Educational Development
หลักการ แนวคิด กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและการวางแผน
การวิเคราะหและประเมินนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา เทคนิควิธีตาง ๆ ในการกําหนด
ยุทธศาสตร การวางแผนกลยุ ทธ แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น การประเมินผลการใชแผนพัฒนาการศึกษา
ทองถิ่นของประเทศไทยและตางประเทศ
1066206 ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษาขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Problems and Trends of Cross-cultural Educational Administration
หลัก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การบริห ารการศึก ษาและการจั ดการศึกษาข ามวัฒ นธรรม
เปรียบเทียบความแตกตางดานปรัชญา ความเชื่อ คานิยมและบริบททางวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุมประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ๆ แนวโนมการบริหารการศึกษาเพื่อขามวัฒนธรรม ศึกษาดู
งานความแตกตางขามวัฒนธรรมในการบริหารการศึกษาที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคการ
1066207 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Resources Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ
งานบุ คคล งานงบประมาณ และงานบริห ารทั่ว ไป การจัดระบบการควบคุ มภายใน การบริห าร
ความเสี่ ย ง การจั ดสภาพแวดล อมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรีย นรู การศึกษาและ
ประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด โลจิ ส ติ ก ในการบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การระดมทรั พ ยากรและ
การลงทุนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น และกรณีศึกษาการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ
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รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066208 การบริหารการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
Educational Administration under the Royal Initiative of His Majesty
the King
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การกําหนดนโยบายการศึกษา การใชทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารสถานศึกษา
การปรับ ปรุ งหลั กสู ตรและระบบการเรีย นการสอน การจัดการเรีย นรูของผูเรีย น และการสรา ง
องคความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1066209 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร
3(3-0-6)
Organizational Change and Development
หลั กการ แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ย วกับ องคกรทางการศึกษา นโยบายทางการศึกษา
การกําหนดกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร การจัดโครงสรางองคกร การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาความเคลื่อนไหว และกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกรของประเทศไทย
และตางประเทศ
1066210 การบริหารและจัดการหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration and Management
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ในระดับประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น การวิเคราะห
การสังเคราะหปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การบริหารและจัดการเพื่อ
การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ
1066503 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Qualitative Research in Educational Administration
หลัก การ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ คุณ ธรรมและจรรยาบรรณในการวิจั ย
กระบวนทัศนการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การสราง
กรอบแนวคิดในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
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ข. วิทยานิพนธ
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1066602 วิทยานิพนธ
36(0-0-108)
Dissertation
การค น คว า วิ จั ย ที่ แ สดงถึ งความคิ ดริ เริ่ มที่ จ ะนํา ไปสูอ งค ความรูใ หม ทางการบริ ห าร
การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ การประยุกตใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ การทํางานวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา และเขียนผลงานวิจัยในรูป
วิทยานิพนธ
ค. วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความวิจัย
1065101 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
แนวคิดปรัชญาพื้นฐานและพุทธปรัชญา ในเชิงวิเคราะหและสังเคราะหเชื่อมโยงสูแนวคิด
ปรั ช ญาการศึ ก ษาไทย กระบวนการทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและกระบวนทั ศ น ใ หม ใ น
การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด การศึ ก ษาและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย
การประยุกตใชในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและแนวโนมทางการศึกษาของทองถิ่น
1065201 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
Principle, Theory, and Practice of Educational Administration
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการเชิ ง กระบวนทั ศ น
ดานการบริหารและการจัดองคกร ระบบและกระบวนการบริหารการศึกษา การสรางวิสัยทัศนในการ
บริหารการศึกษา บริบทและแนวโนมการบริหาร การศึกษาของไทยและตางประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการบริหารการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและเทคนิคการบริหารองคกรทางการศึกษายุค
ใหม

23

รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1065202 ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
Strategy and Planning for Educational Development
หลักการ และแนวคิด กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและการวางแผน
การวิเ คราะห และประเมินนโยบายการศึก ษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบดา น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธี
ตางๆ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น การประสานแผนและการนําแผนไป
ปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล การใชแผนพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น
1065203 ความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Principalship
คุณ ลั ก ษณะนั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ พึ ง ประสงค การพั ฒ นาความเป นนั ก บริ หารการศึ ก ษา
มืออาชีพ วิสัยทัศน ภาวะผูนํา วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหาร มนุษยสัมพันธและความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบงานในหนาที่ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
องคกรวิชาชีพและการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพของนักบริหาร
การศึ ก ษามื อ อาชี พ เทคนิ ค การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ การคิ ด เชิ ง ระบบ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรูในองคการทางการศึกษา
1065501 สถิตเิ พื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย สถิติบรรยาย การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอางอิง
พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย การวิเคราะห
และการแปลความหมายข อ มูลโดยใช โ ปรแกรมสํา เร็จรูป การวิเคราะห คุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ วิจัย และ
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ
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