
ภาควิชาการศึกษา 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

(Educational Administration) 
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 Master of Education (Educational Administration), M.Ed. (Educational Administration) 
 

โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 
        จํานวนหน่วยรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  47 หน่วยกิต 

ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า           35  หน่วยกิต 
 - สัมมนา                           2   หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกบังคับ                 30  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
 

รายการวิชา 
ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   35   หน่วยกิต 
    -  สัมมนา  2    หน่วยกิต 

01152597 สัมมนา  (Seminar) 1,1 
    - วิชาเอกบังคับ   30   หน่วยกิต 
01152511** 

 
ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  
(Theories and Principles of Educational Administration) 

 
3(3-0-6) 

01152512** การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0-6) 
01152514** หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา 

(Principles of Educational Organization Administration) 
3(3-0-6) 

01152522** การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
(Human Resource Administration in Education) 

3(3-0-6) 

01152526** จริยธรรมวิชาชีพสําหรับผู้บริหารทางการศึกษา 
(Professional Ethics for Educational Administrator) 

3(3-0-6) 

01152531** นโยบายและการวางแผนการศึกษา (Educational Policy and Planning) 3(3-0-6) 
01152532** มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standards and Quality of Education) 3(3-0-6) 
01152541** การบริหารงบประมาณทางการศกึษา (Administration of Educational Budget) 3(3-0-6) 
01152591** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

(Research Methods in Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152594* ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา (Internship in Educational Administration) 3(0-6-3) 

       
 
 



 

 

  - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
01152515 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน (School and Community Relations) 3(3-0-6) 
01152518 ภาวะผู้นําทางการศึกษา 

(Educational Leadership) 
 

3(3-0-6) 
01152519 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

(Management of Information Technology for Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0-6) 
01152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา  

(Developing Administrative Skills in Education) 
 

3(3-0-6) 
01152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
01152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา  

(Selected Topics in Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
01152599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-12 

 
        แผน ข 
 จํานวนหน่วยรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  47 หน่วยกิต 

ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า          41   หน่วยกิต 
   - สัมมนา                           2   หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ                  30   หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ          6   หน่วยกิต 
 

รายการวิชา 
ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   41  หน่วยกิต 
     - สัมมนา  2  หน่วยกิต 

01152597 สัมมนา  (Seminar) 1,1 
      - วิชาเอกบังคับ   30   หน่วยกิต 
01152511** 

 
ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  
(Theories and Principles of Educational Administration) 

 
3(3-0-6) 

01152512** การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0-6) 
01152514** หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา 

(Principles of Educational Organization Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152522** การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

(Human Resource Administration in Education) 
 

3(3-0-6) 
01152526** จริยธรรมวิชาชีพสําหรับผู้บริหารทางการศึกษา 

(Professional Ethics for Educational Administrator) 
 

3(3-0-6) 
01152531** นโยบายและการวางแผนการศึกษา (Educational Policy and Planning) 3(3-0-6) 



 

 

01152532** มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standards and Quality of Education) 3(3-0-6) 
01152541** การบริหารงบประมาณทางการศกึษา (Administration of Educational Budget) 3(3-0-6) 
01152591** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

(Research Methods in Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152594* ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา (Internship in Educational Administration) 3(0-6-3) 

      - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
01152515 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน (School and Community Relations) 3(3-0-6) 
01152518 ภาวะผู้นําทางการศึกษา 

(Educational Leadership) 
 

3(3-0-6) 
01152519 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

(Management of Information Technology for Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0-6) 
01152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา  

(Developing Administrative Skills in Education) 
 

3(3-0-6) 
01152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
01152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา  

(Selected Topics in Educational Administration) 
 

3(3-0-6) 
01152598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต 
01152595 การศึกษาค้นควา้อิสระ (Independent Study) 3,3 

 
คําอธิบายรายวิชา  

01152511** ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
(Theories and Principles of Educational Administration) 

 
3(3-0-6) 

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทมหภาคและภูมิสังคม พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นํา การบริหารความเสี่ยง
และความขัดแย้ง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ บริหารการศึกษา 

01152512** การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0-6) 
แนวคิดและหลักการการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในองค์การ ทางการศึกษา ภาวะ
ผู้นําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและ ความเป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน การสอนและการสอนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การวัด 
และประเมินผล การเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการ 

 

 

 

 



 

 

01152514** หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา  
(Principles of Educational Organizational Administration) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ อํานาจและหน้าท่ีการบริหารการศึกษาในงานวิชาการ งาน บุคคล งานธุรการ  
การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานกิจการและกิจกรรม นักเรียน งานความสมัพันธ์ระหว่าง
องค์การทางการศึกษากับชุมชน ท้องถิ่น งาน ระบบเครือข่ายการศึกษา การบริหารสํานักงาน และองค์
คณะบุคคล กฎหมาย การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

01152515 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน   
(School and Community Relations) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ระบบและกระบวนการทางการเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อสถานศึกษา เงื่อนไข พลวัตร และความหลากหลายของชุมชน
ท่ีสัมพันธ์กับสถานศึกษา ทรัพยากรชุมชนเพื่อการศึกษา เทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชมุชน กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตัวอย่างความสําเร็จของสถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กรธุรกิจ ชุมชนหน่วยงานของรัฐ และสถาบันอดุมศึกษา ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

01152518 ภาวะผู้นําทางการศึกษา 
(Educational Leadership) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา พฤติกรรมผู้นําและผู้ตามที่มีประสิทธิผล การพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา 

01152519 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารศึกษา 
(Management of Information Technology for Education 
Administration) 

 
 

3(3-0-6) 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

01152522** การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
(Human Resource Administration in Education) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในองค์การ กระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลทางการศึกษา  
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรและการ บํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล 
การปฏิบัติงานและการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

01152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0-6) 
ความหมาย ความสําคัญและขอบข่ายของกิจการนักเรียน หลักการบริหารกิจการนักเรียน บทบาท 
หน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารกิจการนักเรียน กิจกรรมนักเรียน และงานบริการนักเรียน  
การบริหารงานด้านวินัยนักเรียน แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรม ในสถานศึกษา 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติ การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และการพัฒนาจิตการศึกษาวิเคราะห์
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน 

01152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา  
(Development of Administrative Skills in Education) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการบริหาร ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะกลุ่ม  
การพัฒนาทักษะการบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นําและทักษะการบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะของ
ผู้บริหารการศึกษา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา 

01152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
ปรัชญาการศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ
การศึกษา  กลยุทธ์และเทคนิคในการนิเทศการศึกษา การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาและจริยธรรมผู้นิเทศ
การศึกษา 

01152526** จริยธรรมวิชาชีพสําหรับผู้บริหารทางการศึกษา 
(Professional Ethics for Educational Administrator) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิด ความสําคัญจําเป็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ วิชาชพี และ 
ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารทางการศึกษา การปลูกฝังสร้างเสริม จิตวิญญาณ อุดมการณ์  
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตสําหรับผู้บริหาร ทางการศึกษา หลักการและฝึกปฎิบัติการ
วิเคราะห์ตน การพัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทางการศึกษา  
และความเป็นผู้บริหาร มืออาชีพเพื่อนําไปสู่ความเป็นผู้นําจริยธรรม 

01152531** นโยบายและการวางแผนการศึกษา (Educational Policy and Planning) 3(3-0-6) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย และการวางแผนทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ท่ีมีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์การทางการศึกษา การ วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และ
การบริหาร การศึกษา  

01152532** มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standard and Quality of Education) 3(3-0-6) 
แนวคิด ความหมายและความสําคัญของมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา หลักการ กระบวนการและ
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาต ิการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก บทบาทของ ผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการประกัน คณุภาพการศึกษา การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกัน คุณภาพ  
การศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเตรียมสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 

 



 

 

01152541** การบริหารงบประมาณทางการศึกษา  
(Administration of Educational Budget) 

 
3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการระบบงบประมาณของประเทศไทย นโยบายการคลัง และการจัดทํางบประมาณของ
รัฐ การจัดทําและบริหารงบประมาณของ องค์การทางการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารงาน
บัญชี การบริหารพัสดุ การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบภายใน การจัดระบบ ควบคุมภายใน  
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณทางการศึกษา 

01152591** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
(Research Methods in Educational Administration) 

 
3(3-0-6) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้อวิจัย  
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล 
การวิจารณ์ผล การวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอ  
ในการประชุมและการตีพิมพ์ 

01152595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (Independent Study) 3 
การศึกษาค้นควา้อิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

01152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา  
(Selected Topics in Educational Administration) 

 
3(3-0-6) 

เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

01152597 สัมมนา (Seminar) 1 
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโท 

01152598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 
การศึกษาค้นควา้ทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

01152599 วิทยานิพนธ ์(Thesis) 1-12 
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียงเรียบเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 

 


