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โครงสรางหลักสูตร  แบบ 2.1 

  มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา  19  หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  36  หนวยกิต  

รวมเปน 55 หนวยกิต  ซึ่งประกอบดวย 

1. วิชาเอก  ไมนอยกวา   19  หนวยกิต  

     1.1  สัมมนา   4  หนวยกิต 

                            1.2  วิชาเอกบังคับ   9   หนวยกิต 

                            1.3  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

 2.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

 

รายการวิชา 

1. วิชาเอก ไมนอยกวา   19  หนวยกิต 

    1.1 สัมมนา   4  หนวยกิต 

152697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1 

    1.2 วิชาเอกบงัคับ  9  หนวยกิต 

152611 พฤติกรรมการบรหิารการศึกษา (Educational Administrative Behavior) 3(3-0) 

152631 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายการศึกษา (Educational Policy Analysis and Development) 3(3-0) 

152691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 

(Advanced Research Methods in Educational Administration) 

 

3(2-2) 

    1.3 วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

152612 การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา (Educational Leadership Development) 3(3-0) 

152613 ทฤษฎีองคการทางการศึกษา (Educational Organization Theories) 3(3-0) 

152616 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Educational Administration) 3(3-0) 

152621 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา (Human Resource Development in Education) 3(3-0) 

152641 เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics in Education) 3(3-0) 

152692 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา  

(Qualitative Research in Educational Administration) 

 

3(2-2) 

152696 เรื่องเฉพาะทางในการบริหารการศึกษา (Selected Topics in Educational Administration) 3(3-0) 

152698 ปญหาพิเศษ  (Special Problems) 1-3 

2.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

152699 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-36 

 

คําอธิบายรายวิชา 

152611 พฤติกรรมการบริหารการศึกษา (Educational Administrative Behavior) 3(3-0) 

แนวคิดและกระบวนการในการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา   

และผูบริหารเขตพืน้ที่การศึกษา  การสรางวัฒนธรรมโรงเรียน  การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน  

จริยธรรมผูบริหารการศึกษา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและกรณีศึกษา 

152612 การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา (Educational Leadership Development) 3(3-0) 

ลักษณะเฉพาะ  แรงจูงใจและคุณลักษณะของผูนํา รูปแบบของภาวะผูนาํ  การพัฒนาทักษะของผูนํา  ภาวะผูนํา 

ทางดานการศึกษา  เครื่องมือและเทคนิคการวัดภาวะผูนาํทางการศึกษา  กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง 

เกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษา 

152613 ทฤษฎีองคการทางการศึกษา (Educational Organization Theories)  3(3-0) 

พัฒนาการและการวิเคราะหทฤษฎีองคการ  การศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของการนําทฤษฎีองคการไปใชในการบริหาร

การศึกษา 



 144 

152616 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Educational Administration)  3(3-0) 

การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับตางประเทศ  ในเรื่องวัตถุประสงค โครงสรางของระบบ 

การศึกษา นโยบายดานหลักสูตรและการสอน การประเมนิผล งบประมาณการลงทุนทางการศกึษา  และการปฏิรปู 

การศึกษา  บทบาทของรัฐ และชุมชนที่มีตอการบริหารการศึกษา 

152621 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา (Human Resource Development in Education) 3(3-0) 

ขอบขายและปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บทบาทผูบริหารการศึกษาและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนษุย 

ทางการศึกษา  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาบุคลากร  หลกัในการทํางานรวมกับผูอื่น  การเรียนรู 

ของผูใหญ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

152631 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายการศึกษา  

(Educational Policy Analysis and Development) 

 

3(3-0) 

อิทธิพลดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตอการพัฒนานโยบายการศึกษา เทคนิคการวิเคราะห การประเมิน   

และการพัฒนานโยบายสําหรบัระบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางมีแผน และประเด็นเกี่ยวกบั

นโยบาย การศึกษารวมสมัย 

152641 เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics in Education) 3(3-0) 

เศรษฐศาสตรที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษา  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การลงทุนทางการศึกษา   

การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในการวางแผนกําลังคนและจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา 

152691 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา  

(Advanced Research Methods in Educational Administration) 

 

3(2-2) 

งานวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา และการจัดทาํโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับ 

การประมวลผล และการสืบคนขอมูล  การวิเคราะหผล  การเรียบเรียง และเขียนบทความทางวิชาการ และ 

การนําเสนอ  การอภิปรายผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการ 

 152692 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา  

(Qualitative Research in Educational Administration) 

 

3(2-2) 

ทฤษฎีและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวางแผนการวิจัย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและ 

การแปลผลการวิจัย รายงานการวิจัย  กรณีตัวอยางเก่ียวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

152696 เรื่องเฉพาะทางในการบริหารการศึกษา (Selected Topics in Educational Administration) 3(3-0) 

เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงในแตละภาคการศึกษา 

152697 สัมมนา (Seminar) 1 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก 

152698 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

การศึกษาคนควาทางการบริหารการศกึษาระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

152699 วิทยานิพนธ  (Thesis) 1-36 

วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
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