
 

 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Education Program in Educational Administration 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ช่ือย่อ :  ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Doctor of Education (Educational Administration) 
   ช่ือย่อ  :  Ed.D. (Educational Administration) 
 
3. วิชาเอก   
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.1                 ไม่
น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

 5.2  ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  
   รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้ 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  



 

 

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมีความร่วมมือ                        
ในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา  2564 

-   คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
      ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี  25 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี  27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี  3/2564  เมื่อวันท่ี  เดือน 1 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

   -  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี  7/2564 เมื่อวันท่ี  21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1  ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
 8.2  ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ 
 8.3  บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าแผนก 
 8.4  นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ในอนาคตต้อง เป็นท้ังนักบริหารนักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีคุณธรรมและศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  มีขีดความสามารถใน การ
พัฒนานวัตกรรม ทางการบริหาร การศึกษา เพื่อเสริมสร้าง การศึกษา ให้ทันต่อ การเปล่ียนแปลงของท้ังสังคม
ท้องถิ่นและสังคมโลก   
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความส าคัญ ดังนี้ 
  1.2.1 เป็นหลักสูตรที่มีส่วนช่วยขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา ของท้องถิ่นและประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปล่ียนแปลงบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาและภูมิพลังปั ญญาของ
แผ่นดิน  
  1.2.2 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ                      
ผ่านการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็น ผู้น าในการจัดการศึกษา                       
โดยต าแหน่งให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา และการแก้ปัญหา ทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นโดยใช้องค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษาขั้นสูงและใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
   1.2.3 เป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่และ นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา   เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน  
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะของนักบริหาร นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษา  ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 มีความเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอันเป็นท่ียอมรับของสังคม  
  1 .3 .2 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์                     
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 



 

 

  1.3.3 มีทักษะทางสติปัญญา การวิจัย สร้างสรรค์องค์ความ รู้ใหม่ และ พัฒนานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา  
  1.3.4 มีทักษะ ทางสังคม การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีส่ือสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี  
 

  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันและเ วลาราชการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนอกเวลาราชการส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
   
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสู ตรที่มุ่งเน้น                 
การผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญระดับสูงในการบริหารการศึกษา สามารถน้อมน าศาสตร์พระราชามา
บูรณาการกับการบริหารการศึกษา และมีองค์ความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา ท่ีทันยุคสมัย ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงไม่ขอรับร องหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา ) เพื่อการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา และใบประกอบวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา ส าหรับ ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาท้ังในหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไว้ดังนี ้



 

 

  2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึ กษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว) 
   1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2. มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาหรือ  มีคุณสมบัติ
อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

 3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   4. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย แ ละภาษาอังกฤษ และมีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   5. มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 (เน้นการวิจั ยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์
และมีการเรียนการสอน) 
   1.  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิ ตจากสถาบันการศึกษา  ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.   ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย และภาษา อังกฤษ และมีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   4.   มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 2.3 ระบบการศึกษา 
   ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนในช้ันเรียน 
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ค) 
 
3.  หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1  และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต     
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 



 

 

                    โครงสร้ างของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้  
   3.1.2.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และมีการ
เรียนการสอนรายวิชาบังคับบางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จ านวน 48 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)          6 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาวิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิต)          14  หน่วยกิต 
    3.1) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1*   2 หน่วยกิต 
   3.2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 2 หน่วยกิต 
    3.3) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ** 3 หน่วยกิต 
    3.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา *** 3  หน่วยกิต 
    3.5) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ****  2 หน่วยกิต 
    3.6) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย**** 2 หน่วยกิต 
 
   3.1.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และ                 
มีการเรียน การสอนรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  มีจ านวน หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  54 
หน่วยกิต ดังนี้ 
   1) รายวิชาบังคับ 
                         1.1) บังคับเฉพาะสาขา          12  หน่วยกิต 
       1.2) บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)           3  หน่วยกิต 
   2) รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)      6 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
   4) รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิต)     10  หน่วยกิต 
    4.1) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1*     2 หน่วยกิต 
   4.2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*     2 หน่วยกิต 
    4.3) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา **     3 หน่วยกิต 
    4.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ***   3  หน่วยกิต 
 

หมวด/รายวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. รายวิชาบังคับ 
    1.1 บังคับเฉพาะสาขา (นับหน่วยกิต) 
    1.2 บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
- 
6 

 
12 
3 

2. รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) -  6 



 

 

3. รายวิชาวิทยานิพนธ์  48 36 
4. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
     4.1 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 
     4.1 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2 
     4.3 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา  
     4.4 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
     4.5 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
     4.6 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย   

 
2* 
2* 

 3** 
  3*** 

   2**** 
   2**** 

 
2* 
2* 

 3** 
  3*** 

  - 
 - 

รวมหน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า 54 
 
*  รายวิชาส าหรับ นักศึกษา ท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผล คะแนน การ ทดสอบ มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย 
(ARU Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต ศึกษา 1 
และ 2 โดยมีผลการประเมินเป็น P 

** รายวิชาส าหรับ นักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตร ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่น ใดท่ีมิใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษ า โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P  

*** รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบท่ี
ไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ทาง การศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินเป็น P 

**** นักศึกษาต่างประเทศ  แบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ  และรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โดยมีผลการประเมินเป็น P                                                      

 
 

 3.1.3 แนวทางการก าหนดรหัสวิชา 
                      รายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดด้วยรหัสวิชา
โดยใช้ระบบตัวเลข 7 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

     1      1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาและหมู่วิชา ช้ันป ี ลักษณะเนื้อหา ล าดับก่อนหลังของวิชา 

 ส าหรับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้  
 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดและหมู่วิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งก าหนดเป็น 106  



 

 

 เลขรหัสตัวที่ส่ี   หมายถึง  ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
   เลข 7  หมายถึง   ช้ันปีท่ี 1 
   เลข 8   หมายถึง   ช้ันปีท่ี 2 
   เลข 9   หมายถึง   ช้ันปีท่ี 3 
 เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะและเนื้อหาของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
   เลข 1    หมายถึง ทฤษฎ/ีหลักการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
  เลข 2   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย  
  เลข 3    หมายถึง  ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
  เลข 4    หมายถึง แนวคิด/นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสมัยใหม่  
  เลข 5    หมายถึง การบริหารสถานศึกษาและองค์การทางการศึกษา  
  เลข 6   หมายถึง  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
  เลข 7    หมายถึง  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
  เลข 8    หมายถึง การสัมมนา 
             เลขรหัสตัวทีห่กถึงเจ็ด หมายถึง ล าดับก่อนหลังของรายวิชาตามลักษณะเนื้อหาข้างต้น 
 
  3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  
   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) 
ประกอบด้วยรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
   3.1.4.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 
หน่วยกิต  ให้เรียนดังนี้  
          1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)          6 หน่วยกิต 

    1067101 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัยและการประยุกต์ใช้ในบริบททางการศึกษา    3(2-2-5) 
          Contemporary Organization Theory and Application in Educational 
   Context  
 1067701 การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
  Advanced Research for Innovation Development in Educational  
                 Administration  
   2) รายวิชาวิทยานิพนธ์         48  หน่วยกิต 
 1006904 วิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต 
   Dissertation 
   3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)        14  หน่วยกิต 



 

 

 1065101  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา **    3(2-2-5) 
   Principles and Theories of Educational Administration 
 1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***     3(2-2-5) 
   Educational Research Methodology  
 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1*    2(1-2-3) 
   Professional English for Graduates 1 
 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*    2(1-2-3) 
   Professional English for Graduates 2 
    1557103     ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ****                     2(1-2-3)  
                     Thai for Communication for Foreigners    
    1557104     ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ****                               2(1-2-3) 
      Thai Reading and Writing Skills   
   
  3.1.4.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมีการเรียน การสอน 
จ านวน 54 หน่วยกิต  ให้เรียนดังนี้ 
  1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา         12  หน่วยกิต 

      1067101 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัยและการประยุกต์ใช้ในบริบททางการศึกษา     3(2-2-5) 
          Contemporary Organization Theory and Application in Educational 
   Context  
 1067301    ทฤษฎีภาวะผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ 3(2-2-5) 
   Educational Leadership Theory and Development in New Era 

 1067401    นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ            3(2-2-5) 

          Innovation Education Administration for Excellence 
 1067701 การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
      Advanced Research for Innovation Development in Educational  
           Administration 

        2) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)                            3  หน่วยกิต  
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     เรียนไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
1068101 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน          3(2-2-5)  
  Educational Administration for National Development in ASEAN Community  
1068102 การบริหารการศึกษาในบริบทของการเปล่ียนแปลง                        3(2-2-5) 
  Educational Administration in the Context of Change 

    1068401     การประยุกต์ศาสตร์พระราชาในการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 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 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในบริบทอาเซียนและโลก          3(2-2-5) 
  School Development for Excellence in ASEAN and the World  
1068601 การบริหารทุนมนุษย์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 3(2-2-5) 
   Educational Human Resource Management for Sustainable Development  

  4) รายวิชาวิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต 
     1006903 วิทยานิพนธ์             36 หน่วยกิต  
   Dissertation   
  5) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)          10  หน่วยกิต 
 1065101  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา**    3(2-2-5) 
   Principles and Theories of Educational Administration 
 1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา***     3(2-2-5) 
  Educational Research Methodology  
 
 1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1*    2(1-2-3) 
   Professional English for Graduates 1 
 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*    2(1-2-3) 
   Professional English for Graduates 2 
 
3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
    3.1.5.1 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา แบบ 1.1 
 



 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1* 2 1 2 3 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1557103     ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ ****          

2 1 2 3 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา** 3 2 2 5 

บังคับ 1067101 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัยและการ
ประยุกต์ใช้ในบริบททางการศึกษา 

3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบั

ติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

155710
2 

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 2 1 2 3 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

155710
4  

ทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย**** 

2 1 2 3 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

106 570
1 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา*** 3 2 2 5 

บังคับ 106770
1 

การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา 

3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 
 



 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบั

ติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
วิทยานิพ

นธ์ 
1006904 วิทยานิพนธ์ 1  12 0 0 0 

รวม 12 0 0 0 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 2 12 0 0 0 
รวม 12 0 0 0 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1  

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 0 0 

รวม 12 0 0 0 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 4 12 0 0 0 
รวม 12 0 0 0 

*  รายวิชาส าหรับ นักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มี ผลคะแนนการ ทดสอบ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด หรือมีผล คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย 



 

 

(ARU Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต ศึกษา 1 
และ 2 โดยมีผลการประเมินเป็น P 

** รายวิชาส าหรับ นักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่นใดท่ีมิใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P  

*** รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบท่ี
ไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง  การศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินเป็น P 

**** นักศึกษาต่างประเทศ  แบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ  และรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โดยมีผลการประเมินเป็น P                                                      
3.1.5.2 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1* 2 1 2 3 

เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา** 3 2 2 5 

บังคับ 1067101 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัยและการ
ประยุกต์ใช้ในบริบททางการศึกษา 

3 2 2 5 

บังคับ 1067301 ทฤษฎภีาวะผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษายุคใหม่ 

3 2 2 5 

รวม 6 4 4 10 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

เสริม 1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 2 1 2 3 



 

 

(ไม่นับ 
นก.) 
เสริม 
(ไม่นับ 
นก.) 

1065701 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา*** 3 2 2 5 

บังคับ 1067701 การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา 

3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
บังคับ 1067401 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ            
3 2 2 5 

เลือก 1068401 การประยุกต์ศาสตร์พระราชาในการ
บริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3 2 2 5 

เลือก 106xxxx รายวิชาเลือก 3 X X X 
รวม 9 X X X 

 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

บังคับ 
(ไม่นับ 
นก.) 

106980
1 

สัมมนาการบริหารการศึกษา 1 1 0 2 1 

วิทยานิพน
ธ์ 

100690
3 

วิทยานิพนธ์ 1 12 0 0 0 



 

 

รวม 12 0 0 0 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษ

ฎี 
ปฏิบั
ติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

บังคับ 
(ไม่นับ 
นก.) 

106980
2 

สัมมนาการบริหารการศึกษา 2 1 0 2 1 

วิทยานิพน
ธ์ 

100690
3 

วิทยานิพนธ์ 2 12 0 0 0 

รวม 12 0 0 0 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบั

ติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
บังคับ 
(ไม่นับ 
นก.) 

106980
3 

สัมมนาการบริหารการศึกษา 3 1 0 2 1 

วิทยานิพน
ธ์ 

100690
3 

วิทยานิพนธ์ 3 12 0 0 0 

รวม 12 0 0 0 
 

*  รายวิชาส าหรับ นักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผล คะแนนการ ทดสอบ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด หรือมีผล คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย 
(ARU Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต ศึกษา 1 
และ 2 โดยมีผลการประเมินเป็น P 

** รายวิชาส าหรับ นักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาอื่นใดท่ีมิใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาหลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P  

*** รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบท่ี
ไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง  การศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินเป็น P 



 

 

 
 

3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา   
1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา                                                         15  หน่วยกิต 

 

1067101  ทฤษฎีองค์การร่วมสมัยและการประยุกต์ใช้ในบริบททางการศึกษา           3(2-2-5) 

       Contemporary Organization Theory and Application in Educational 

       Context  
 แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการร่วมสมัย หลักการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา  ความเช่ือมโยงของระบบการศึกษากับ
ระบบอื่นของสังคม การเผชิญหน้าของระบบการศึกษาไทยกับบริบท                   การเปล่ียนแปลงของ
อาเซียนและโลก ปัญหาและแนวโน้มของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21                การประยุกต์
ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาไทยในเชิงบูรณาการ
ร่วมกับระบบอื่น ๆ ของสังคม 
 

1067301   ทฤษฎีภาวะผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษายุคใหม่     3(2-2-5) 

        Educational Leadership Theory and Development in New Era 
          แนวคิดและ ทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัย ทฤษฎีภาวะผู้น า ทาง การศึกษา ท่ีมีประสิทธิผล               
ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก  การพัฒนาภาวะผู้น า และการพัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษา ยุคใหม่ และการ
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบริหาร
การศึกษา   การวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเ พื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษา 
1067401    นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               3(2-2-5) 
                Innovation Education Administration for Excellence  
       แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ทางการบริหาร  องค์การนวัตกรรม  นวัตกรรมทางการ
บริหารสมัยใหม่ อาทิเช่น การบริหาร ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา  การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารใน
ภาวะวิกฤติ การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และความคุ้มค่าในการลงทุนทาง
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล ก ารจัดการคุณภาพ การศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระบบการก ากับติดตามและการนิเทศ ระบบการควบคุมและการประเมินผลองค์กรแนวใหม่ การ



 

 

จัดการความรู้  องค์ก ารแห่งการเรียนรู้ และชุมชนแห่งการเรียน รู้ทางวิชาชีพ การ วิจัยและ พัฒนาและ การ
ประยุกต์นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
1067701 การวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา                                 3(2-2-5) 
 Advanced Research for Innovation Development   in Educational  
               Administration  
 ปัญหาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงท้ังในเชิงปริมาณ และ              
เชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล                 
การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงาน                 
การวิจัยและบทความการวิจัย การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
 
1069801 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1       1(0-2-1) 
                Seminar in Educational Administration 1 

  สัมมนาเชิงวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศึกษาในบริบท ของสังคมไทยและสังคม
โลกเพื่อน าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาวิจัยการบริหารการศึกษา                 ในอนาคต 
1069802 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2       1(0-2-1) 
                Seminar in Educational Administration 2 

 สัมมนาเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่ อน าไปสู่การออกแบบ             เค้าโครงงานวิจัย
และเครื่องมือวิจัยภายใต้ประเด็นปัญหาวิจัยท่ีตนสนใจ  
1069803    สัมมนาการบริหารการศึกษา 3       1(0-2-1) 
                Seminar in Educational Administration 3 

  สัมมนาเชิงวิเคราะห์  และสังเคราะห์เทคนิคการวิเครา ะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา   เพื่อน าไปสู่การเขียนรายงานการวิจัยภายใต้ปัญหาท่ีสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2) รายวิชาเลือก                                                                          6  หน่วยกิต 

ส าหรับแบบ 2.1 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
 

1068101 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน             3(2-2-5) 
 Educational Administration for Development in ASEAN Community  

 การวิเคราะห์เสาหลักประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน ประ ชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมายของประชาคมอาเซียนในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักของเยาวชนบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน                    การส่ง เสริมการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา วิเคราะห์และการประยุกต์การจัดการศึกษาของภูมิภาค  การเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 
 
 
1068102   การบริหารการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง           3(2-2-5) 

 Educational Administration in the Context of Change 
 การวิเคราะห์สภาวการณ์ เปล่ียนแปลงและปัญหาของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา การเปรียบเทียบสภาวการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการ
บริหารการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและโลก และประเมินระบบการศึกษา การบริหารการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
1068401  การประยุกต์ศาสตร์พระราชาในการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Application of Royal Wisdom to Educational Administration for  
 Sustainable Development  
              การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ และผลงานอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ พระบรมราโชวาท พระบรมราโชบายท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การประยุกต์                หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้อื่น  ๆ ของพระราชา เพื่อการบริหารการศึกษา ภายใต้ บริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 

 

 
1068501  การบริหารสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
              School Management and Educational Reform in Digital Era 

    แนวคิด และกระบวนการปฏิรูปการศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ การบริหารง านวิชาการ 
การบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีดิจิทัล                            เพื่อ
การบริหารการศึกษา การปรับเปล่ียนวัฒนธรรม การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การระดมทรัพยากร                      ทางการศึกษาจาก
สังคม กลยุทธ์การขับเคล่ือนสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ บริหารงานสถานศึกษา   
ในภารกิจต่าง ๆ  และประยุกต์ใช้กรณีตัวอย่างความส าเร็จ 
1068502 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในบริบทอาเซียนและโลก             3(2-2-5) 

 School Development for Excellence in ASEAN and the World  
 การพัฒนา สถาน ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขั้นตอนการพัฒนา สถานศึกษา  การเปล่ียนแปลง
สถานศึกษา  การจัด องค์การ และการบริหาร สถานศึกษา   การบริหารความขัดแย้งใน สถานศึกษา               
การใช้เทคนิคพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ การประเมินผลการพัฒนา สถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ  การศึกษา
เรียนรู้องค์การท่ีเป็นเลิศในอาเซียนหรือโลก  และการประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา สถานศึกษา             สู่ความ
เป็นเลิศ  
 
1068601 การบริหารทุนมนุษย์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                   3(2-2-5) 

 Educational Human Resource Management for Sustainable  
               Development  
 ประเด็น ปัญหา และวิกฤตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบ และ
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี ธรรม าภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระเบียบและกฎหมาย                ท่ีเกี่ยวข้องในการแสวงหา
นวัตกรรมของการบริหารการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3) รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิต)                                                 14 หน่วยกิต  
 

1065101 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา                                           3(2-2-5)
 Principles and Theories of Educational Administration 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ กระ บวนการและหน้าท่ีในการบริหาร การบริหารองค์การ 
ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ              ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึ กษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
 
 
1065701  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology       
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย              ทาง
การศึกษา  ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติ                 การ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

 
 

1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1     2(1-2-3) 
             Professional English for Graduates 1 

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เทียบเท่า IELTS หรือ TOEFLเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่กา รพูด 
การฟัง การอ่าน การสรุปสาระส าคัญจากการบรรยายและการเขียน เพื่อการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2     2(1-2-3) 

Professional English for Graduates 2 



 

 

 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการ  
สนทนาเพื่อ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ พัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ                   การ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  สรุปความหรือเรื่องท่ีอ่านได้ บอกเจตคติหรือจุดประสงค์
ของผู้เขียน และแนวโน้มของเรื่องได้ บอกความหมายของค าอ้างอิงท่ีใช้ในบทอ่านได้ การสรุปความ  การ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  และการอธิบายความเหมือนและความต่าง 
 
1557103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ                             2(1-2-3)  
 Thai for Communication for Foreigners  
 การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการฟัง เพื่อเข้าใจสารอย่างครบถ้วน ทักษะการอ่าน เพื่อฝึก
การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ ทักษะการพูด เพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิด ประสบการณ์และการ
แสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียน เพื่อฝึกการจัดล าดับความคิด การวางโครงเรื่อง ฝึกการใช้ค าประโยคและ
เรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพื่อสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 
1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2(1-2-3) 
  Thai Reading and Writing Skills   
    การอ่านและเขียนภาษาไทย การประสมอักษะ การผันวรรณยุกต์ การสะกดการันต์   
การเขียนตามค าบอก วลี ประโยค และข้อความ และการคัดลายมือ  
 
 

4) รายวิชาวิทยานิพนธ์  
1006904  วิทยานิพนธ์        48  หน่วยกิต  
 Dissertation   
    การก าหนดปัญหาวิจัย  ออกแบบการวิจัย ด าเนินการวิจัย และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีลุ่มลึกยิ่งขึ้นหรือการพัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
1006903    วิทยานิพนธ์        36  หน่วยกิต 
     Dissertation 
  การก าหนดปัญหาวิจัย  ออกแบบการวิจัย ด า เนินการวิจัย และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอก ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าเสนอนวัตกรรมทาง การ
บริหารการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 


