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โครงสร้างหลักสูตร  
                      แบบ 2.1 
  จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต 
  ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
      - สัมมนา   4 หน่วยกิต 
      - วิชาเอกบังคับ  21 หน่วยกิต 
      - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
  ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     
รายวิชา   
ก. รายวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า     24  หน่วยกิต 
     -  สัมมนา  4 หน่วยกิต 

01152697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1
     - วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต 
01152611** ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 

(Organizational Theory and Educational Organization Development) 
 

3(3-0-6)
01152612* การพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา (Development of Educational Leadership) 3(3-0-6)
01152617** ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 

(Current Issues and Trends in Educational Administration) 
 

3(3-0-6)
01152631** นโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Policy and Resources) 3(3-0-6)
01152691** ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา  

(Advanced Research Methods in Educational Administration) 
 

3(3-0-6)
01152692** การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 

(Qualitative Research in Educational Administration) 
 

3(3-0-6)
01152694** ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา (Internship in Educational Administration) 3(0-6-3)

  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
01152616** การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก 

(Educational Administration in Global Context) 
 

3(3-0-6)
01152618* นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา (Innovation in Educational Administration) 3(3-0-6)
01152698 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

 



 
 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
01152611** ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 

(Organizational Theory and Educational Organization Development) 
 

3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การ  การวิเคราะห์องค์การ  การบริหารคุณภาพและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การทางการศกึษา 
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์การ 
ทางการศึกษา 

01152612* การพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา  
(Development of Educational Leadership) 

 
3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นาํ การพัฒนาภาวะผู้นํา และการพัฒนาสมรรถนะผู้นํา 
ทางการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้นําทางการศึกษา การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับภาวะผู้นําเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและองคก์ารทางการศึกษา 

01152616** การบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก   
(Educational Administration in Global Context) 

 
3(3-0-6)

การวิเคราะห์ระบบการศึกษา และการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก พลวัต นโยบาย
ทางการบริหารการศึกษาในประเทศต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การประยุกต์
แนวคิด และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารการศกึษาไทยให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

01152617** ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา    
(Current Issues and Trends in Educational Administration) 

3(3-0-6)

ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาไทย ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางการบริหารการศึกษา และ
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษา 

01152618* นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา   
(Innovations in Educational Administration) 

 
3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม องค์การนวัตกรรม การพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

01152631** นโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Policy and Resources) 3(3-0-6)
อิทธิพลด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมีต่อการพัฒนานโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์
และพัฒนานโยบายเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบททางการบริหารการศึกษา การจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา   

01152691** ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 
(Advanced Research Methods in Educational Administration) 

 
3(3-0-6)

การวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา และการจัดทําโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความ
ทางวิชาการ และการนําเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม
และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 
 



 
 
01152692** การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 

(Qualitative Research in Educational Administration) 
 

3(3-0-6)
ทฤษฎี และแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจยั การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

01152694** ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (Educational  Administration Internship) 3(0-6-3)
การศึกษา วิเคราะห์ นําเสนอแผนและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา และสัมมนาการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพบริหารการศึกษา 

01152697 สมัมนา (Seminar) 1
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

01152698 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3
การศึกษาค้นควา้ทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

01152699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-36
วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 

 


