ขอมูลหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
: Doctor of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อยอ : ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อยอ : Ed.D. (Educational Administration)
3.จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํา นวนหน วยกิ ต โดยรวมตลอดหลั กสู ต ร แบบ 1.1 ไม นอยกวา 48 หน วยกิต แบบ 2.1 ไมนอยกวา
54 หนวยกิต
4.ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และอาจจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศใน
บางรายวิชา
5.การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได
6.การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
7.อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
7.1 ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
7.2 ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ
7.3 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน หัวหนากลุม หรือหัวหนาแผนก
7.4 นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ

8.ระบบการจัดการศึกษา
8.1ระบบ
ระบบการจั ดการศึก ษาใช ระบบทวิ ภาคโดย 1 ป การศึ กษา แบ งออกเป น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไม มี
8.3การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
9.การดําเนินการหลักสูตร
9.1วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการสําหรับนักศึ กษาภาคปกติ และนอกเวลาราชการสําหรั บ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
9.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา เป น หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น
การผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารการศึกษา สามารถนอมนําศาสตรพระราชามา
บูรณาการกับการบริหารการศึกษา และมีองคความรูในศาสตรการบริหารการศึกษา
ที่ทันยุค
สมัย ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไมข อรับรองหลักสูต รจากองคกรวิ ชาชีพ (คุรุสภา) เพื่ อการอนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ดังนั้นจึง
กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาทั้งในหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไวดังนี้
9.1.1คุณสมบัติของผูเขาศึก ษาในหลั กสูตร แบบ 1.1 (เนนการวิจัยโดยมีการทําวิ ทยานิพนธ
อยางเดียว)
1. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดุษฎี บัณฑิ ต จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึ กษารับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มีประสบการณ การทํางานในตําแหนงผูบริหารการศึกษาหรือผูบ ริห ารสถานศึกษาหรื อ
ตําแหนงที่เกี่ยวของ และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยทางดานการบริห ารการศึกษาหรือ มีคุณสมบัติ
อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

4. ในกรณีนักศึกษาตางชาติจะตองเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีผ ล
การประเมินผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. มีคุณสมบัติขออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9.1.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 (เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและ
มีการเรียนการสอน)
1. สํา เร็จการศึก ษาตามหลัก สูต รระดับ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต จากสถาบันการศึก ษา ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ในกรณีนักศึกษาตางชาติจะตองเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีผล
การประเมินผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. มีคุณสมบัติขออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10.หลักสูตร
10.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
10.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูต ร แบงเปน 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
10.2.1 แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ และมีการเรียน
การสอนรายวิชาบังคับบางรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร จํานวน 48 หนวยกิต ดังนี้
1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
2) รายวิชาวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
3) รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
14 หนวยกิต
3.1) ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*
2 หนวยกิต
3.2) ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*
2 หนวยกิต
3.3) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา **
3 หนวยกิต
3.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ***
3 หนวยกิต
3.5) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ**** 2 หนวยกิต
3.6) ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย****
2 หนวยกิต

10.2.2 แบบ 2.1 เป น แผนการศึ ก ษาเน น การวิ จัย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
มีการเรียนการสอนรายวิช าบังคับและรายวิช าเลือก มีจํา นวนหนวยกิตรวมตลอดหลั กสูต รไมนอยกว า 54
หนวยกิต ดังนี้
1) รายวิชาบังคับ
1.1) บังคับเฉพาะสาขา
12 หนวยกิต
1.2) บังคับเฉพาะสาขา (ไมนับหนวยกิต)
3 หนวยกิต
2) รายวิชาเลือก (ไมนอยกวา)
6 หนวยกิต
3) รายวิชาวิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
4) รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
10 หนวยกิต
4.1) ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*
2 หนวยกิต
4.2) ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*
2 หนวยกิต
4.3) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา **
3 หนวยกิต
4.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ***
3 หนวยกิต
หมวด/รายวิชา
1. รายวิชาบังคับ
1.1 บังคับเฉพาะสาขา (นับหนวยกิต)
1.2 บังคับเฉพาะสาขา (ไมนบั หนวยกิต)
2. รายวิชาเลือก (ไมนอยกวา)
3. รายวิชาวิทยานิพนธ
4. รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
4.1 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
4.1 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
4.3 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
4.4 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
4.5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
4.6 ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย
รวมหนวยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

6
48

12
3
6
36

2*
2*
3**
3***
2****
2****
48

2*
2*
3**
3***
ไมนอยกวา 54

*
รายวิ ช าสํ า หรับ นั กศึ ก ษาทั้ ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่ ไม มี ผ ลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อยางใดอยาง
หนึ่งตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
(ARU Test) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
และ 2 โดยมีผลการประเมินเปน P

** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่นใดที่มิใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเปน P
*** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบที่
ไมมีการทําวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ทาง การศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินเปน P
**** นักศึกษาตางประเทศ แบบ 1.1 ตองลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารสําหรับ ชาว
ตางประเทศ และรายวิชาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย โดยมีผลการประเมินเปน P
10.3 แนวทางการกําหนดรหัสวิชา
รายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนดดวยรหัสวิชา
โดยใชระบบตัวเลข 7 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้
1

2
3
หมวดวิชาและหมูวิชา

4
ชั้นป

5
ลักษณะเนื้อหา

6
7
ลําดับกอนหลังของวิชา

สําหรับกลุมวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนดรหัสวิชา ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง หมวดและหมูวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งกําหนดเปน 106
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลข 7 หมายถึง ชั้นปที่ 1
เลข 8 หมายถึง ชั้นปที่ 2
เลข 9 หมายถึง ชั้นปที่ 3
เลขรหัสตัวที่หา หมายถึง ลักษณะและเนื้อหาของหลักสูต รครุศ าสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าการ
บริหารการศึกษา
เลข 1 หมายถึง ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
เลข 2 หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย
เลข 3 หมายถึง ภาวะผูนําทางการศึกษา
เลข 4 หมายถึง แนวคิด/นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสมัยใหม
เลข 5 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาและองคการทางการศึกษา
เลข 6 หมายถึง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เลข 7 หมายถึง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
เลข 8 หมายถึง การสัมมนา
เลขรหัสตัวทีห่ กถึงเจ็ด หมายถึง ลําดับกอนหลังของรายวิชาตามลักษณะเนื้อหาขางตน

10.4 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูต รใหม พ.ศ. 2564)
ประกอบดวยรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
10.4.1 แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ จํานวน 48
หนวยกิต ใหเรียนดังนี้
1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
1067101 ทฤษฎีองคการรวมสมัยและการประยุกตใชในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5)
Contemporary Organization Theory and Application in Educational
Context
1067701 การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Research for Innovation Development in Educational
Administration
2) รายวิชาวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
1006904 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
Dissertation
3) รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
14 หนวยกิต
1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา **
3(2-2-5)
Principles and Theories of Educational Administration
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*
2(1-2-3)
Professional English for Graduates 1
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*
2(1-2-3)
Professional English for Graduates 2
1557103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ****
2(1-2-3)
Thai for Communication for Foreigners
1557104 ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย ****
2(1-2-3)
Thai Reading and Writing Skills
10.4.2 แบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาเนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธแ ละมีการเรียน
การสอน จํานวน 54 หนวยกิต ใหเรียนดังนี้
1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
12 หนวยกิต

1067101 ทฤษฎีองคการรวมสมัยและการประยุกตใชในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5)
Contemporary Organization Theory and Application in Educational
Context
1067301 ทฤษฎีภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษายุคใหม
3(2-2-5)
Educational Leadership Theory and Development in New Era
1067401 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
3(2-2-5)
Innovation Education Administration for Excellence
1067701 การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Research for Innovation Development in Educational
Administration
2) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไมนับหนวยกิต)
3 หนวยกิต
1069801 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 1
1069802 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 2
1069803 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 3
3) รายวิชาเลือก เรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1068101 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน
3(2-2-5)
Educational Administration for National Development in ASEAN Community
1068102 การบริหารการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Educational Administration in the Context of Change
1068401 การประยุกตศาสตรพระราชาในการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5)
Application of Royal Wisdom to Educational Administration for
Sustainable Development
1068501 การบริหารสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
School Management and Educational Reform in Digital Era
1068502 การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในบริบทอาเซียนและโลก
3(2-2-5)
School Development for Excellence in ASEAN and the World
1068601 การบริหารทุนมนุษยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Educational Human Resource Management for Sustainable Development

4) รายวิชาวิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
1006903 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
5) รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
10 หนวยกิต
1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา**
3(2-2-5)
Principles and Theories of Educational Administration
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*
Professional English for Graduates 1
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*
Professional English for Graduates 2

2(1-2-3)
2(1-2-3)

10.5 แสดงแผนการศึกษา
10.5.1 แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา แบบ 1.1
รายวิชา
เสริม
(ไมนับ นก.)
เสริม
(ไมนับ นก.)
เสริม
(ไมนับ นก.)
บังคับ

รายวิชา

รหัสวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต

1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*

2

1

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
3

1557103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ ****
1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา**

2

1

2

3

3

2

2

5

1067101 ทฤษฎีองคการรวมสมัยและการประยุกตใชใน
บริบททางการศึกษา
รวม

3

2

2

5

3

2

2

5

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รหัสวิชา

เสริม
1557102
(ไมนับ นก.)
เสริม
1557104

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*

2

1

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
3

ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย****

2

1

2

3

(ไมนับ นก.)
เสริม
1065701
(ไมนับ นก.)
บังคับ
1067701

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***

3

2

2

5

การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา
รวม

3

2

2

5

3

2

2

5

หนวยกิต

ทฤษฎี

12
12

0
0

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ 1006904

รายวิชา

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ 1006904 วิทยานิพนธ
รวม
รายวิชา

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ 1006904 วิทยานิพนธ
รวม
รายวิชา

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ 1006904 วิทยานิพนธ
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
12
12
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
12
12
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
12
12

ทฤษฎี
0
0
ทฤษฎี
0
0
ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
0
0
ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
0
0
ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
0
0
ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
0
0

*
รายวิ ช าสํ า หรับ นั กศึ ก ษาทั้ ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่ ไม มี ผ ลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อยางใดอยาง
หนึ่งตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
(ARU Test) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
และ 2 โดยมีผลการประเมินเปน P

** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่นใดที่มิใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเปน P
*** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบที่
ไมมีการทําวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ทาง การศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินเปน P
**** นักศึกษาตางประเทศ แบบ 1.1 ตองลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สารสําหรับ ชาว
ตางประเทศ และรายวิชาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย โดยมีผลการประเมินเปน P
10.5.2 แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา แบบ 2.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

เสริม
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1*
(ไมนับ นก.)
เสริม
1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา**
(ไมนับ นก.)
บังคับ
1067101 ทฤษฎีองคการรวมสมัยและการประยุกตใชใน
บริบททางการศึกษา
บังคับ
1067301 ทฤษฎีภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนําทาง
การศึกษายุคใหม
รวม

รายวิชา

รหัสวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

เสริม
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2*
(ไมนับ นก.)
เสริม
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***
(ไมนับ นก.)
บังคับ
1067701 การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
2

1

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
3

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

6

4

4

10

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
2

1

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
3

3

2

2

5

3
3

2
2

2
2

5
5

รายวิชา

รหัสวิชา

บังคับ
เลือก

1067401
1068401

เลือก

106xxxx

รายวิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ
การประยุกตศาสตรพระราชาในการบริหาร
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายวิชาเลือก
รวม

รหัสวิชา

รายวิชา

3
9

X
X

X
X

X
X

1

0

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
1

12
12

0
0

0
0

0
0

สัมมนาการบริหารการศึกษา 2

1

0

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
1

วิทยานิพนธ
รวม

12
12

0
0

0
0

0
0

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต

รหัสวิชา

บังคับ
1069803
(ไมนับ นก.)
วิทยานิพนธ 1006903

2
2

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต

รหัสวิชา

บังคับ
1069802
(ไมนับ นก.)
วิทยานิพนธ 1006903

2
2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

บังคับ
1069801 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
(ไมนับ นก.)
วิทยานิพนธ 1006903 วิทยานิพนธ
รวม

รายวิชา

3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
5

ทฤษฎี ปฏิบัติ

สัมมนาการบริหารการศึกษา 3

1

0

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
1

วิทยานิพนธ
รวม

12
12

0
0

0
0

0
0

*
รายวิ ช าสํ า หรับ นั กศึ ก ษาทั้ ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่ ไม มี ผ ลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อยางใดอยาง
หนึ่งตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

(ARU Test) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
และ 2 โดยมีผลการประเมินเปน P
** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่นใดที่มิใชสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเปน P
*** รายวิชาสําหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบที่
ไมมีการทําวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ทาง การศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินเปน P
10.5.3 คําอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต
1067101 ทฤษฎีองคการรวมสมัยและการประยุกตใชในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
Contemporary Organization Theory and Application in Educational
Context
แนวคิด และทฤษฎีองคการและการจัดการรวมสมัย หลักการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในกฎหมายวาดวยการศึกษา ความเชื่อมโยงของระบบการศึกษากับ
ระบบอื่นของสังคม การเผชิญหนาของระบบการศึกษาไทยกับบริบ ทการเปลี่ย นแปลงของอาเซียนและโลก
ปญหาและแนวโนมของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 การประยุกตทฤษฎีองคการและการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อการแกปญหาและพัฒนาระบบการศึกษาไทยในเชิงบูรณาการรวมกับระบบอื่น ๆ ของสังคม
1067301 ทฤษฎีภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษายุคใหม
3(2-2-5)
Educational Leadership Theory and Development in New Era
แนวคิ ด และทฤษฎี ภ าวะผู นํ า ร ว มสมั ย ทฤษฎี ภ าวะผู นํ า ทางการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในยุคเทคโนโลยีปวนโลก การพัฒนาภาวะผูนําและการพัฒนาสมรรถนะผูนําทางการศึกษายุค ใหม และการ
เปน ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ พร อมดวยคุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชีพบริ หาร
การศึกษา การวิเคราะหแ ละสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําเพื่อแกปญหาและพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารการศึกษา
1067401 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ
3(2-2-5)
Innovation Education Administration for Excellence
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ย วกับนวัตกรรมทางการบริหาร องคการนวัตกรรม นวัต กรรมทางการ
บริหารสมัยใหม อาทิเชน การบริหารยุท ธศาสตรทางการศึกษา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริห ารใน
ภาวะวิกฤติ การเงินและเศรษฐศาสตรทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและความคุมคาในการลงทุนทาง

การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบการกํากับติดตามและการนิเ ทศ ระบบการควบคุมและการประเมินผลองคกรแนวใหม การ
จัดการความรู องคการแหง การเรียนรู และชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิช าชี พ การวิจัยและพัฒนาและการ
ประยุกตนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาไปใชในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาสูความเปนเลิศ
1067701 การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Advanced Research for Innovation Development in Educational
Administration
ป ญ หาการวิ จั ย ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ขั้ น สู ง ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ และ
เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การออกแบบการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ สถิ ติ ขั้ น สู ง เพื่ อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ การเขี ย นรายงาน
การวิจัยและบทความการวิจัย การประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
1069801 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 1
สัมมนาเชิงวิเคราะหปญหาและแนวโนมการบริหารการศึกษาในบริบทของสังคมไทยและสังคม
โลกเพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอวิจัยหรือประเด็นปญหาวิจัยการบริหารการศึกษาในอนาคต
1069802 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 2
สัมมนาเชิงวิเคราะห และสังเคราะหรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย และเครื่องมือที่ใชใน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จัย ทางการบริ ห ารการศึ กษาเพื่ อนํ าไปสู การออกแบบเค า โครงงานวิ จัย และ
เครื่องมือวิจัยภายใตประเด็นปญหาวิจัยที่ตนสนใจ
1069803 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
1(0-2-1)
Seminar in Educational Administration 3
สัมมนาเชิ งวิ เ คราะห และสั งเคราะห เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห ขอมู ล และการเขีย นรายงานวิ จัย
ทางการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการเขียนรายงานการวิจัยภายใตปญหาที่สนใจอยางมีประสิทธิภาพ

2) รายวิชาเลือก 6 หนวยกิต
สําหรับแบบ 2.1 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1068101 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน
3(2-2-5)
Educational Administration for Development in ASEAN Community
การวิ เคราะหเ สาหลักประชาคมอาเซีย น ประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปาหมายของประชาคมอาเซียนในการสรางความรู
ความเขาใจ และความตระหนักของเยาวชนบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในประชาคมอาเซียน การสงเสริมการเปนศูนยกลางการศึกษา วิเคราะห
และการประยุกตการจัดการศึกษาของภูมิภาค การเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน
1068102 การบริหารการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Educational Administration in the Context of Change
การวิเคราะหสภาวการณเปลี่ยนแปลงและปญหาของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่
สงผลกระทบตอการบริห ารการศึกษา การเปรียบเทียบสภาวการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการ
บริหารการศึกษาของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนและโลก และประเมินระบบการศึกษา การบริห ารการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
1068401 การประยุกตศาสตรพระราชาในการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5)
Application of Royal Wisdom to Educational Administration for
Sustainable Development
การวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องคความรู และผลงานอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดํ าริ พระบรมราโชวาท พระบรมราโชบายที่ เกี่ ย วกับ การศึก ษา การประยุ กต หลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองคความรูอื่น ๆ ของพระราชา เพื่อการบริหารการศึกษาภายใตบริบทของสังคมไทย
และสังคมโลกอยางยั่งยืน

1068501 การบริหารสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
School Management and Educational Reform in Digital Era
แนวคิด และกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สงผลตอการปฏิรูปการเรียนรู การบริหารงานวิช าการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริห ารการศึกษา
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การบริหารที่เนนผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาการมีสวน
รวมของชุมชนอยางสรางสรรค การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากสังคม กลยุทธการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ไปสูความเปนเลิศ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสถานศึกษา ในภารกิจตาง ๆ และประยุกตใชกรณี
ตัวอยางความสําเร็จ
1068502 การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในบริบทอาเซียนและโลก
3(2-2-5)
School Development for Excellence in ASEAN and the World
การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู ค วามเป นเลิ ศ ขั้ น ตอนการพั ฒ นาสถานศึ กษา การเปลี่ ย นแปลง
สถานศึ ก ษา การจั ด องค ก ารและการบริ ห ารสถานศึ ก ษา การบริ ห ารความขั ด แย ง ในสถานศึ ก ษา
การใชเทคนิคพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ การประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ การศึกษา
เรียนรูองคการที่เปนเลิศในอาเซียนหรือโลก และการประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษา
สูค วาม
เปนเลิศ
1068601 การบริหารทุนมนุษยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Educational Human Resource Management for Sustainable
Development
ประเด็น ปญหา และวิกฤตของการบริหารทรัพยากรมนุษยท างการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบ และ
ระบบบริห ารทรัพยากรมนุษย ทางการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี ธรรมาภิบ าล คุ ณธรรมจริย ธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารทรัพยากรมนุษย และระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของในการแสวงหานวัตกรรมของ
การบริหารการศึกษาทรัพยากรมนุษยทางการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในอนาคต
3) รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 14 หนวยกิต
1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Principles and Theories of Educational Administration
ศึกษา วิเ คราะห ทฤษฎี หลัก การ กระบวนการและหน าที่ ในการบริ หาร การบริ หารองคการ
สํานักงาน และองคคณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม
การจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริห ารและที่เกี่ยวของกับการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษา
1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเนนความรูความสามารถดานการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
2(1-2-3)
Professional English for Graduates 1
การส งเสริ มการพั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก ดุ ษฎี บัณฑิ ต เทีย บเท า IELTS หรื อ TOEFLเพื่ อ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูเรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไดแ กการพูด
การฟง การอาน การสรุปสาระสําคัญจากการบรรยายและการเขียน เพื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
2(1-2-3)
Professional English for Graduates 2
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขีย นภาษาอังกฤษโดยมุงเนนความสามารถในการ
สนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอาน เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาวิชาการในศาสตรตาง ๆ พัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณผานการตั้งคําถาม การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา พัฒนา
ทักษะการอานเพื่อจับสาระสําคัญ สรุปความหรือเรื่องที่อานได บอกเจตคติหรือจุดประสงคของผูเขีย น และ
แนวโนมของเรื่องได บอกความหมายของคําอางอิงที่ใชในบทอานได การสรุปความ การอธิบายความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล และการอธิบายความเหมือนและความตาง
1557103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
2(1-2-3)
Thai for Communication for Foreigners
การฝกทักษะการใชภาษาไทย ทักษะการฟง เพื่อเขาใจสารอยางครบถวน ทักษะการอาน เพื่อฝก
การอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ทักษะการพูด เพื่อถายทอดความรูความคิด ประสบการณแ ละการ
แสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียน เพื่อฝกการจัดลําดับความคิด การวางโครงเรื่อง ฝกการใชคําประโยคและ
เรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพื่อสรางงานเขียนประเภทตาง ๆ

1557104

ทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Reading and Writing Skills
การอานและเขียนภาษาไทย การประสมอักษะ การผันวรรณยุกต การสะกดการันต
การเขียนตามคําบอก วลี ประโยค และขอความ และการคัดลายมือ
4) รายวิชาวิทยานิพนธ
1006904 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
Dissertation
การกํ าหนดป ญหาวิ จัย ออกแบบการวิจัย ดํ าเนินการวิ จัย และเรี ย บเรี ย งเขี ยนเปนรายงาน
วิทยานิ พนธ ในระดั บปริ ญญาเอกที่ สะท อนให เห็ นถึ งการสรางองค ค วามรู ใหม ที่ลุ มลึ กยิ่ งขึ้ นหรื อการพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
1006903 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
การกํ าหนดป ญหาวิ จัย ออกแบบการวิ จัย ดํ าเนิ นการวิ จัย และเรี ยบเรี ยงเขี ยนเปนรายงาน
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกที่สะทอนใหเห็นถึงการสรางองคความรูใหมหรือ นําเสนอนวัต กรรมทางการ
บริหารการศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

