
 

 

แผนการศึกษา 

กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176893 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

  



 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176893 วิทยานิพนธ์ 11 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

  



 

 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1  

  1) ส ำหรับผู้ขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองคก์ารและการบรหิาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational 

Administration 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบรหิาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education 

Management Standard 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

176813 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา การส่งเสรมิและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Administration and Educational Institution 

Supporting and Educational Quality Assurance 

 

176814 การพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics  

176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการการเรยีนรู้ 

3(3-0-6) 

 Leader for Academic Leadership Curriculum and Learning 

Management Development 

 

176XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

  



 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176816 การนเิทศการศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

 Educational Supervision Educational Innovation and 

Information Technology 

 

176XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176817 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 3 หนว่ยกิต 

 Professional Practicum in Educational Administration (90 ช่ัวโมง) 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
  



 

   

2) ส ำหรับผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองคก์ารและการบรหิาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational 

Administration 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบรหิาร

การศึกษา 

3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education 

Management Standard 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176891 ภาคนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

 Term Paper  

176XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

  



 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176891 ภาคนิพนธ์ 3 หนว่ยกิต 

 Term Paper  

176XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176891 ภาคนิพนธ์ 3 หนว่ยกิต 

 Term Paper  

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

  



 

ค าอธิบายรายวิชา  

 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง       3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย 

สถิตเิพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท

ของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการ

และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผล

วิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย 

การออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสรา้งเครื่องมอืวิจัย การด าเนินการวจิัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการทางดา้นหลักสูตรและการสอน 

 Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research 

process, statistics for research, quantitative and qualitative research, definition and research 

methodology, research types, research implementation, research production, research institute 

technique, classroom research, process and education research design, tool design, applying 

fundamental statistics and inferential statistics for quantitative data, data analysis, writing research 

and assessment report, using research results for instruction management, application and 

contraction of research for learning development , ability in applying research results in teaching 

learning management, researching for teaching learning and student development and education 

quality development, research methodology for curriculum and instruction, research planning and 

research proposal writing, research tools constructing by designing and constructing, curriculum and 

instruction innovation research conducting , data collecting , data analysis and interpretation, 

conclusion, discussion and suggestion for further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and instruction 

  



 

176811   กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การและการบรหิารการศึกษา  3(3-0-6) 

 Paradigms in Organizational Theories and Educational Administration 

 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ และทฤษฏีการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การ  

แห่งการเรียนรู้ การจัดองค์การแบบเครือข่ายการบริหารตามสถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง  

การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีในการบริหารการศึกษา ในประเทศ

ไทยและนานาประเทศ 

Paradigm in organizational theories and educational administration, concept of organization 

knowledge, a network managing the situation, risk managing, quality management in organization 

and application using concept and theories in educational administration, both domestically and 

internationally 

 

176812 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

 Development in Quality System and Education Management Standard 

 การวิเคราะหห์ลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป 

และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาระบบ

คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริหารการศกึษา 

Principles, concepts and theories analysis concern with quality systems and organizational 

standard, also educational organizations, quality control system, problems and trends in quality 

system development and educational administration standard, research process in quality system 

development and educational administration standard 

 

176813 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา การส่งเสริมและ    3(3-0-6) 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 

 Educational Administration and Educational Institution Supporting Educational 

and Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารจัดการการศกึษา การบริหาร

องค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพ

และความเป็นเลิศ การบริหารงานธุรการ การเงนิ พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา



 

เพื่อรองรับการประเมินภายนอก การก ากับตดิตามการประกันคุณภาพการศกึษา การน าผลการประเมิน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา การบริหารการศึกษา

และสถานศกึษา 

Theories, principles, process and educational administrative duties, educational administration, 

organizational administration, Office and personnel administrative organ, personnel administration, 

academic administration for quality and excellence , administration, finance, articles and building, 

learning center administration and environment for learning management support, planning for 

educational administration effectively and efficiency, innovation and information technology for 

administration and learning, laws and regulations concerning education and administrator, learner 

potential development, learning place and environment administration for supporting learning 

management, principles and process in educational quality assurance ,internal and external educational 

quality assurance system, school self assessment report for external quality assurance certify, 

educational quality assurance controlling and following, using the results of educational quality 

assurance for education and institution development, educational administration and institution 

 

176814 การพัฒนาวชิาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ    3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics 

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้และ

ทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาและศกึษานิเทศก หลักธรรมาภบิาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม

และจรยิธรรมของวิชาชีพ ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา และศกึษานิเทศก์ จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภาก าหนด ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จิตส านึกสาธารณะและการเสียสละให้สังคม การพัฒนาวิชาชีพกับคุณธรรม

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

Administrator spirit and ideology, knowledge management in educational administration 

and school administration, self actualization for professional administrator, Research for professional 

development, professional administrator development guidelines, tasks, characteristics and educational 

supervisor criteria, knowledge management and skill in educational supervision seeking knowledge 

in change context, laws and regulations concerning education and educational supervisor, good 

governance and honesty, professional merit and ethics of educational administrator school administrator 

and educational supervisor, codes of ethics of teaching profession for educational administrator school 

administrator and educational supervisor as the regulation of Kurusapa, philosophy of sufficiency 



 

economy, public mind and sacrifice for social, professional development with merit ethics and codes 

of ethics 

 

176815 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้  3(3-0-6) 

 Professional Development Merit Ethics and Codes of Ethics 

ผูน้ า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษา

เพื่อพัฒนาครูใหจ้ัดการการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหาร

ความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ปรัชญาการศกึษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนา

หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน ให้รู้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหารจัดการใหเ้กิดการดูแลชว่ยเหลอืผูเ้รียน 

Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, leader for change, word changing 

and social changing, collecting resources for education, networking system administration, educational 

supervision for teacher development in learning management for fulfill learner potential, conflict 

management, risk management, interaction and coworker development, controlling, following up, 

supporting and school assessment, Relationship between school and community and locality, 

educational philosophy, principles, concepts in curriculum development and school curriculum, 

curriculum assessment, learning management for the learner for the learner to analyze and create 

the work for potential development, teaching and learning management and tutoring, learning 

assessment and evaluation, activities for remedial intervention administration and student activities for 

learner potential development in managing and thinking, administration for learner life skill 

development, discipline, merit ethic and group unity, administration for learner taking care and 

helping 

 

176816 การนิเทศการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(3-0-6) 

 Educational Supervision Educational Innovation and Information Technology 

หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและการ

สื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู นโยบายการศึกษา

และการเชื่อมโยงระบบการศกึษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนา



 

แผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการน าสู่

การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแผนการนิเทศ หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการ

ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การปรับปรุงนวัตกรรม 

Principles, concepts, supervision technique, supervision implementation, supervision 

psychology and communication, tactics of knowledge transferring, theory academic production, 

culture in academic development for learning person, empowerment, reinforcement and teacher 

potential development, educational policy and educational system connecting with other social system, 

planning for educational quality development, supervision planning development follow the macro 

context and geosocial, arranging supervision implementation plan, project and implementation, 

assessment and supervision adjusting plan, principles, concepts, media designing, innovation, 

information technology for learning, information technology for communication, media applying and 

assessment, innovation, information technology for learning, problem analyzing for using innovation 

and educational information technology, innovation adaptation 

 

176817 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา            3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration 

การฝกึปฏิบัติการบริหารสถานศกึษาและปฏิบัติการบริหารการศกึษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึกการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 และฝกึการบริหารการศึกษา ร้อยละ 

50 

School administration and educational administration practicum at least 90 hours, consisting 

of school administration practicum 50 percent and educational administration practicum 50 percent 

 

176821 การบรหิารงบประมาณการเงินทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Budgeting and Fiscal Management in Education 

 ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร

งบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การบริหาร

งบประมาณการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศกึษาไทย 

Theories and concepts of finance and budget policy of the country, budget educational cost 

analysis in educational investment, the budget to analyze the effectiveness and efficiency in the 

allocation of Thai education 

 

  



 

176822 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ทางการศึกษา   3(3-0-6) 

Curriculum Development and Knowledge Management in Education 

การออกแบบหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร  

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การจัดการความรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

Design of curriculum, curriculum planning, curriculum of course, improvement and change 

curriculum, Knowledge management and education systems in both formal - informal education and 

non-formal education 

 

176823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Education Administration 

 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบริหารการศึกษาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นงานบริหารการศกึษา 

Innovative and information technology for management education in accordance with the 

principles of the theory and research applied in educational administration 

 

176824 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา      3(3-0-6) 

 Law of Educational Development 

 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้กระบวนการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาการทางการศกึษา 

Analysis system, procedures and legal process involved in the study, importance of  

educational reform, concepts national education act, laws and regulations, educational application of 

the law in education, research process to improve education 
 

176825 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย     3(2-2-5) 

Analysis of Policy Development  

การวิเคราะหน์โยบายและแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเสนอ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษาและแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับ

สากลและระดับชาติ 

Analysis of educational policies and strategies, both national and local levels, the  

strategies for the development of educational policy and educational development plans in line with 

international and national 
 



 

176826 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

 Strategic Human Resource Management 

 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับทั้งกลยุทธ์โดยทั่วไป และกล

ยุทธ์เฉพาะตามภารกิจขององค์กร การเลือกใช้กลยุทธ์ และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การ

บริหาร และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

Strategic Human Resource Management both proactive and reactive strategies in general, 

the mission of the organization and specific strategies, the choice of strategy and inserting ethical 

management and human resource development 
 

176881 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนา

ประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการ

วิพากษ์ 

Critical analysis problems and trends in educational research, seminar in topic management 

of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing 

 

176882 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 

 วเิคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการบริหารการศกึษา การน าเสนอประเด็นวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา การสัมมนาประเด็นการท าวิทยานพินธ์ทางการบริหารการศกึษา การวิพากษ์โครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 

Critical analysis problems and trends in educational administration, presenting educational 

administration research issues, seminar educational administration thesis topics, critical thesis proposal 

 

176883 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศตา่ง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศกึษาดูงานในต่างประเทศ 

Study educational data and document of other countries in economy politics social language 

and culture compare with Thailand Including study aboard 

 

  



 

176891 ภาคนิพนธ์ 15 หน่วยกิต 

   Term Paper   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการบริหารการศึกษา  

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, problem solving 

research in educational administration 

 

176892 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ 

จรรโลงความก้าวหน้าทางดา้นการบริหารการศกึษาและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, high quality research, 

innovating in educational administration and administrative professional progress    

 

176893 วิทยานิพนธ์ 69 หน่วยกิต 

   Dissertation   

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality 

creating new body of knowledge in educational administration and administrative professional 

progress    


