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วิทยาลัยการศกึษา   

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยการศกึษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 0481 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ช่ือเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 

ช่ือย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศกึษา) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration) 

3. วิชาเอก

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 จ านวนไม่นอ้ยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 

แบบ 2.1(1) จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

แบบ 2.1(2) จ านวนไม่น้อยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนิสติไทยและต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ก าหนดเปิดสอนในปีการศกึษา 2563 

6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

6.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที.่....66(10)/2562...วันที่....3......เดือน…ตุลาคม....พ.ศ....2562..... 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่....13/2562.....วันที่.....16.....เดือน....ธันวาคม.......พ.ศ....2562......          

6.5 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม 

 ครั้งที.่....1/2563.....วันที.่....18.....เดือน.....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2563... 

6.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที.่....1/2563.....วันที.่....23.....เดือน.....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2563... 

6.7 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

 วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

8.2 ผูบ้ริหารการศึกษา 

8.3 ศกึษานิเทศก์  

8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 นักวิชาการด้านการศึกษา 

8.6 นักวิจัยทางดา้นการบริหารการศึกษา 
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า      72 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์   72 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 

 

3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1(1) 

งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาแกน         3 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวน   9 หน่วยกิต 

2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       จ านวน   3 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational institutions in 

the digital age 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance 
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 2.2) วิชาชีพบริหาร ไม่น้อยกว่า จ านวน  3 หน่วยกิต          

                      2.2.1) รายวิชา ไม่น้อยว่า จ านวน    3 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according to 

educational standards 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context  

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics  

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

3(2-2-5) 

          2.3) วิชาเลือก ไมน้่อยกว่า    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176841 การบริหารงบประมาณทางการศกึษา 3(3-0-6) 

 Educational Budget Management  

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศกึษา 3(3-0-6) 

 Law of Educational Development  

176843 การวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนานโยบาย 3(2-2-5) 

 Analysis for policy development  

หมายเหตุ นิสติสามารถเลือกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาเลือกได้ 

                                     3) วิทยานิพนธ์    จ านวน 36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies 
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(2) 

งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน         9 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology   

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176803 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศกึษาสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Academic administration according to the modern educational context  

   

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวน  27 หน่วยกิต 

2.1) วิชาเอก       จ านวน   9 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational institutions  

in the digital age 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance  

 2.2) วิชาชีพบริหาร จ านวน   18 หน่วยกิต

         2.2.1) รายวิชา จ านวน    12 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context  

176823 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics  

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

 

3(2-2-5) 
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         2.2.2) การปฏิบัติการบริหาร    จ านวน 6 หน่วยกิต 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 3 (หน่วยกิต) (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in schools  

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา     3 (หน่วยกิต) (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration  

in Educational Organizations 

 

   

3) วิทยานิพนธ์    จ านวน 36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1 (1) 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational 

institutions in the digital age 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2                   

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176XXX วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 รวม 8(1) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาแบบ 2.1 (2)  
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176801 วิทยาการวธิีวจิยัช้ันสงู 3(2-2-5) 

 Advance Research Methodology  

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศกึษาและสถานศกึษาในยุคดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration and educational 

institutions in the digital age 

 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according 

to educational standards 

 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2                   

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education  

176803 การบริหารงานวิชาการตามบริบทการศกึษาสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Academic administration according to the modern 

educational context 

 

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ 3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality  

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศกึษา 3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational 

context 

 

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

 รวม 12(1) หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

 Academic leadership with high performance  

176823 กระบวนทัศนเ์กี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational 

economics 

 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

Professional Practicum in Educational Administration in schools 

3  (หน่วยกิต)  

(90 ช่ัวโมง)  

176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 15(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศกึษา 

Innovation and Information Technology for Education 

Administration 

3(2-2-5) 

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา 

Professional Practicum in Educational Administration  

in Educational Organizations 

3 (หน่วยกิต)  

(90 ช่ัวโมง) 

176891 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

176891 วิทยานิพนธ์ 11 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง       3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย กระบวนการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

Principles, concepts and theories of research, research methodology, types of research, 

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

design in educational administration, tools construction, data analysis, research report writing, researcher 

ethics and ethics of human research 

 

176802 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา     3(3-0-6) 

Human Resource Management in Education 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เชิงรับ และเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศกึษาให้

สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

Proactive, receptive and strategic human resource management Analysis and planning of 

human resource management strategies Administration and development of human resource 

capacity in educational organizations in line with global and social change context 

 

176803  การบรหิารงานวิชาการตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่   3(3-0-6) 

Academic administration according to the modern educational context 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการสอนเสริม การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ

ประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 Principles, concepts and theories of academic administration for quality and excellence, 

Curriculum development, Learning management and supplementary teaching, curriculum and 

learning assessment, practice in assessment and improving curriculum and learning management, 

learner development activities, innovative media and technology for learning, measurement and 

evaluation of students learning 
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176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในยุคดจิิทัล   3(3-0-6) 

Innovation in educational administration and educational institutions in the 

digital age 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหารการศึกษา การบริหารองค์การ ส านักงานและองค์

คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารงานทั่วไป นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสู่สังคมผูสู้งวัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและสถานศกึษา  

 Principles, concepts and theories in educational administration, organization, office and 

personnel administration, academic administration, budget administration, management of learning 

resources and environment to promote learning, general administration, innovation and administrative 

technology to support changes in the digital age, guidelines for managing lifelong education for the 

elderly society, laws related to education administration and educational institutions  

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ     3(3-0-6) 

Professional Executive Spirituality 

จติวิญญาณและอุดมการณ์ของผูบ้ริหารมืออาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะ

แห่งอนาคตของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร ภาวะผู้น า การจัดการความรู้และการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษาและ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

The spirit and ideology of professional administrators, desirable characteristics, competencies, 

and future skills of modern administrators, guidelines for administrators development, leadership, 

knowledge management and building a learning community moral and professional ethics of 

educational administrators 

 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง     3(3-0-6) 

Academic leadership with high performance 

 ผูน้ า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย        

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหาร

ความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 
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และประเมินสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

Leader, leadership, academic leadership, leader behavior, leader for change, being aware 

of global and social changes, 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 

for improving educational quality 

 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3(2-2-5) 

 Promotion and development of educational quality according to educational 

standards 

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป 

และองค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบ

คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศกึษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

การน าผลการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาและ

สถานศกึษา 

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

standard, also educational organizations, quality control system, research process in quality system 

development and educational administration standard, 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 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในบรบิททางการศึกษา     3(2-2-5) 

 King's science to sustainable development in an educational context 

 ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชากับ

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และการถอดบทเรียนการน า

ศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา  
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 The development of educational administration by applying the King's sciences, according 

to the philosophy of the sufficiency economy, principles of knowledge in 6  dimensions, principles of 

work strategy for understanding, accessing and developing and the King's sciences for sustainable 

development in the educational context.  King's sciences for the development of teachers to be 

professional teachers.  King's sciences for school personnel development, King's sciences for learner 

development and lesson learned about King's sciences for developing educational institutions. 

 

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development and educational economics 

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีองค์การ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ            

การวางแผนเพื่ อการจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการพัฒนาองค์การ 

กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การและการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดทั่วไปของ

เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์กับการศึกษา การวิเคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิง

เศรษฐศาสตร์  การพัฒนาการศกึษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Paradigm in organizational theory, general concepts about organization and management. 

planning for organization, human resource management, principles of organization development, 

organizational development process, modern organization and management development, general 

concepts of economics, the relationship of economics and education, value analysis of economic 

education, educational development and national economic development 

 

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education Administration 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารการศึกษา และการ

จัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

Innovations and information technology for supporting educational administration and 

learning management, digital for learning, computing science, using big data for educational 

administration and learning management, applying of research results related to innovation and 

information technology for promoting the development of learners learning quality 
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176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา    3 (หน่วยกิต) (90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in schools 

การฝกึปฏิบัติการบริหารสถานศกึษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึก

การบริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานทั่วไป 

School educational administration practicum at least 90  hours of practice, consisting of 

training in school administration in academic administration, budget management, personnel 

management and general administration 

 

176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 3 (หน่วยกิต)(90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration in Educational 

Organizations 

การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึก

การบริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบคคล  ุ การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริมการจัด

การศกึษา และการตรวจสอบภายใน 

Educational administration practicum at least 90 hours of practice, consisting of educational 

administration training in policy and plans, promoting distance education, information technology and 

communication, financial and asset management, personal administration, teacher and personnel 

development, educational supervision, monitoring and evaluation of educational management, 

promoting educational management and internal audit 

 

176841 การบรหิารงบประมาณทางการศึกษา     3(3-0-6) 

Educational Budget Management 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายด้านงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุน

ทางการศึกษา การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณของการศกึษาไทย 

 Theories and concepts of national budget policy, educational budget allocation, guidelines 

for managing educational budget, an analysis of the cost- effectiveness in educational investment, 

an analysis of efficiency and effectiveness in budget allocation of Thai education 
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176842 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 
 

176843 การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย     3(2-2-5) 

Analysis for policy development  

การวิเคราะห์นโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยเสนอ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษา และแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับ

สากลและระดับชาติ 

Policy analysis and educational strategy plans at both national and local levels, proposing a 

strategy for the development of educational policy and plans in accordance with international and 

national education development 

 

176881 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการบริหารการศกึษา การจัดสัมมนา

และเสวนาประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอและวิพากษ์ประเด็นหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา 

Critical analysis about problems and research trends in educational administration, seminar 

and discussion on research topics of educational administration, presentation and criticism of thesis 

topics in educational administration 

 

176882 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การจัดสัมมนาและเสวนาการท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอและ

วิพากษ์โครงรา่งวิทยานพินธ์ทางการบริหารการศึกษา 
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 Seminar and discussion for thesis in educational administration, presentation and criticism 

of thesis proposal in educational administration 

 

176883 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 การศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานต่างประเทศ การน าเสนอข้อค้นพบ

ขององค์ความรู้ และการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง

การศกึษาไทย 

A study of educational information and documents on economy, politics, society, language and 

culture of different countries comparing to Thailand, including studying abroad, presentation of the 

findings of knowledge and analysis for policy development in accordance with the context of Thailand 

education. 

 

176891 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    

 

176892 วิทยานิพนธ์ 72 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    

 

 

 

 

32



ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก  

ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

176 หมายถึง   สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง  

เลขหลักร้อย: แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

เลขหลักสิบ:     แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง หมวดวิชาแกน 

1 หมายถึง กลุ่มวชิาเอก 

2 หมายถึง กลุ่มวชิาชีพบริหาร (รายวิชา) 

3  หมายถึง กลุ่มวชิาชีพบริหาร (การปฏิบัติการบริหาร) 

4  หมายถึง กลุ่มวชิาเลือก 

8 หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา / ภูมิภาคศึกษา 

9 หมายถึง วทิยานพินธ์ 

เลขหลักหนว่ย: แสดงอนุกรมของรายวิชา 
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