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โครงสรางหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

 แผน ก แบบ ก 2 

 มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา  29  หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  12  หนวยกิต  

รวมเปน 41 หนวยกิต  ซึ่งประกอบดวย 

1. วิชาเอก  ไมนอยกวา   29  หนวยกิต  

     1.1  สัมมนา   2  หนวยกิต 

                            1.2  วิชาเอกบังคับ   18   หนวยกิต 

                            1.3  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   9   หนวยกิต 

 2.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

 

 

รายการวิชา 

1. วิชาเอก ไมนอยกวา   29  หนวยกิต 

    1.1 สัมมนา   2  หนวยกิต 

152597 สัมมนา (Seminar) 1,1 

    1.2 วิชาเอกบงัคับ  18  หนวยกิต 

152511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา (Theories and Principles of Educational Administration) 3(3-0) 

152512 การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0) 

152518 ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Changes in Education) 3(3-0) 

152522 การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศกึษา (Personnel Administration in Education) 3(3-0) 

152531 การวางแผนการศกึษา (Educational Planning) 3(3-0) 

153591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Research Methods in Education) 3(3-0) 

    1.3 วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา  9   หนวยกิต 

152514 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา (School Administration and Organization) 3(3-0) 

152515 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน  

(Relationship between Educational Institution and the Community) 

3(3-0) 

152519 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารการศึกษา (Computer for Educational Administration) 3(2-2) 

152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0) 

152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา (Developing Administrative Skills in Education) 3(3-0) 

152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0) 

152526 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับผูบรหิารการศึกษา (Ethics for Educational Administrator) 3(3-0) 

152532 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standards and Quality of Education) 3(3-0) 

152541 การบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา  

(Administration of Educational Budget and Finance) 

 

3(3-0) 

152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา (Selected Topics in Educational Administration) 1-3 

152598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

2.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

152599 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-12 

 



 แผน ข 

 มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา  35  หนวยกิต และการศึกษาคนควาอิสระ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

รวมเปน 41 หนวยกิต  ซึ่งประกอบดวย 

1. วิชาเอก  ไมนอยกวา   35  หนวยกิต  

     1.1  สัมมนา   2  หนวยกิต 

                            1.2  วิชาเอกบังคับ   18  หนวยกิต 

                            1.3  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   15   หนวยกิต 

 2.  การศึกษาคนควาอิสระ   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

 

รายการวิชา 

1. วิชาเอก ไมนอยกวา   35  หนวยกิต 

    1.1 สัมมนา   2  หนวยกิต 

152597 สัมมนา (Seminar) 1,1 

    1.2 วิชาเอกบงัคับ  18  หนวยกิต 

152511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา (Theories and Principles of Educational Administration) 3(3-0) 

152512 การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0) 

152518 ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Changes in Education) 3(3-0) 

152522 การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศกึษา (Personnel Administration in Education) 3(3-0) 

152531 การวางแผนการศกึษา (Educational Planning) 3(3-0) 

153591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Research Methods in Education) 3(3-0) 

    1.3 วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา 15   หนวยกิต 

152514 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา (School Administration and Organization) 3(3-0) 

152515 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน 

(Relationship between Educational Institution and the Community) 

3(3-0) 

152519 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารการศึกษา (Computer for Educational Administration) 3(2-2) 

152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0) 

152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา (Developing Administrative Skills in Education) 3(3-0) 

152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0) 

152526 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับผูบรหิารการศึกษา (Ethics for Educational Administrator) 3(3-0) 

152532 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standards and Quality of Education) 3(3-0) 

152541 การบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา  

(Administration of Educational Budget and Finance) 

 

3(3-0) 

152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา (Selected Topics in Educational Administration) 1-3 

152598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

2.  การศึกษาคนควาอิสระ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

152595 การศึกษาคนควาอสิระ (Independent Study) 3,3 

 

คําอธิบายรายวิชา 

152511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา (Theories and Principles of Educational Administration) 3(3-0) 

ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา การจัดการและพัฒนาองคการ พฤติกรรมองคการ ภาวะผูนํา จิตวิทยา 

การบริหาร ระบบการบริหารการศึกษาของไทย ปจจัยที่มีผลตอการบรหิารการศึกษา แนวโนมการบริหารการศกึษา 

ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษาไทย 

152512 การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) 3(3-0) 

แนวคิดและหลักการของการบริหารงานวิชาการ การบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนา 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ การวัดและการประเมินผล

การศึกษา การสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภาวะผูนําดานวิชาการ

ของผูบริหาร ปญหา แนวโนม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ 

 



152514 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา (School Administration and Organization) 3(3-0) 

ความหมาย ปรัชญาและหลักการบริหารสถานศึกษา ระบบสถานศึกษาในประเทศไทย บทบาทและหนาที่ของ 

สถานศึกษา ขอบขายและกิจกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา  

ผูบริหารกับการบรหิารและจัดการสถานศึกษา 

152515 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน  

(Relationship between Educational Institution and the Community) 

3(3-0) 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน แนวคิดเกี่ยวกบัการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการสรางความสมัพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางความสัมพันธ การใชทรัพยากรทองถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษา เทคนิค 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่ 

152518 ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Changes in Education) 3(3-0) 

แนวคิดพื้นฐานดานภาวะผูนํา ทฤษฎภีาวะผูนํา พฤติกรรมผูนําและผูตามทีม่ีประสิทธิผล การพัฒนาภาวะผูนํา 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษา 

152519 คอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารการศึกษา (Computer for Educational Administration) 3(2-2) 

การทํางานของคอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารการศึกษา การจัดทําฐานขอมูล  

การจัดทําเอกสาร การนําเสนองาน สถิติ และการขอมูลสารสนเทศการสื่อสาร 

152522 การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา (Personnel Administration in Education) 3(3-0) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในองคกร หลักการ แนวคิดและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํากบัการสรางสัมพันธภาพในการบริหาร  

จริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารและการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

152523 การบริหารกิจการนักเรียน (Administration of Student Affairs) 3(3-0) 

ความหมาย ความสําคัญและขอบขายของกิจการนักเรียน หลักการบริหารกิจการนักเรียน บทบาทหนาที่ผูบริหาร

สถานศึกษากับการบริหารกิจการนักเรยีน กิจกรรมนักเรียน และงานบริการนักเรียน การบริหารงานดานวินัย 

นักเรียน แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรม ในสถานศึกษา การสงเสริมอตัลักษณของชาติ 

การพัฒนาวุฒภิาวะทางอารมณและการพัฒนาจิต การศกึษาวิเคราะหงานวจัิยที่เกี่ยวของกับกิจการนักเรียน 

152524 การพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา (Developing Administrative Skills in Education) 3(3-0) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการบริหาร ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะระหวางบุคคล ทักษะกลุม การพัฒนาทักษะ

การบริหาร การพฒันาภาวะผูและทกัษะการบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะของผูบริหารการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับการพัฒนาทักษะการบริหารการศึกษา 

152525 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0) 

หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการนเิทศ ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา การจัดระบบการนิเทศการศึกษา 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทผูบริหารในการนิเทศ การใหอํานาจแกคร ู

ทักษะผูนิเทศ เทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศแบบคลินิก การจัดโครงการนิเทศ การพัฒนาการสอน 

สื่อการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินผลการนิเทศ ปญหาและแนวโนมการนิเทศการศึกษา 

152526 จริยธรรมวิชาชีพสาํหรับผูบริหารการศึกษา (Ethics for Educational Administrator) 3(3-0) 

แนวคิดดานจริยธรรมจากปรัชญา จิตวิทยา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมและศาสนา ความสมัพันธระหวาง 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณกับบทบาทหนาที ่และพฤติกรรมของผูบริหารการศึกษา การสงเสริมและ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา การวิเคราะหสถานการณ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 

152531 การวางแผนการศกึษา (Educational Planning) 3(3-0) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา ทฤษฎีการวางแผนการศึกษา ตัวแบบการวางแผนการศึกษา 

และการประเมินผลแผนการศึกษา การวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติฉบบัปจจุบัน 

152532 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standards and Quality of Education) 3(3-0) 

แนวคิด ความหมายและความสาํคัญของมาตรฐาน และคณุภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ ระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก การเขียนรายงาน 

การศึกษาตนเองและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพ

การศึกษา การเตรยีมสถานศึกษาเพื่อเขาสูมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 



152541 การบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา  

(Administration of Educational Budget and Finance) 

 

3(3-0) 

ความหมาย แนวคดิ และหลักการของการบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา นโยบายการคลังและ 

การจัดทํางบประมาณของรัฐ การวิเคราะหงบประมาณ การวางแผนกระบวนการดําเนินงาน การบริหารทางการเงิน

และควบคมุงบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบภายในของสถาบันทางการศึกษา 

152595 การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) 3,3 

การศึกษาคนควาอสิระในหัวขอที่สนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเขียนเปนรายงานและนําเสนอ 

ในการสอบสัมภาษณขั้นสุดทายของปริญญาโทแผน ข 

152596 เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา (Selected Topics in Educational Administration) 1-3 

เรื่องเฉพาะทางการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

152597 สัมมนา (Seminar) 1,1 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโท 

152598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

การศึกษาคนควาทางการบริหารการศกึษาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

152599 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-12 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรยีงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
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