
แผนการศึกษา 

 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1  

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑติศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 10(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Thesis  

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศกึษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176782 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 รวม 10(2) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176793 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176793 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

  



 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2  

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑติศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

176711 การบริหารการศกึษาและสถานศกึษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School 

Administration 

 

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศกึษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

 รวม  9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning 

Management 

 

176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศกึษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education  

176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176782 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 



 Regional Studies  

176792 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 3 หนว่ยกิต 

(90 ช่ัวโมง)  Professional Practicum in Educational 

Administration 

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศกึษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176792 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม  9(1) หน่วยกิต 

 

 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข  

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑติศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  

176711 การบริหารการศกึษาและสถานศกึษา 3(3-0-6) 

 Educational Administration and School 

Administration 

 

176712 การพัฒนาวิชาชีพการศกึษา 3(3-0-6) 

 Professional Development in Education  

 รวม  9(3) หน่วยกิต 

 

  



ภาคการศึกษาปลาย 

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs  

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning 

Management 

 

176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศกึษา 3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in 

Education 

 

176716 คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

176xxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176782 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

176791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

 รวม 11(1) หน่วยกิต 

 

  



 

ภาคการศึกษาปลาย 

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศกึษา 3 หนว่ยกิต 

(90 ช่ัวโมง)  Professional Practicum in Educational 

Administration 

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศกึษา 

1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration  

176791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

 รวม  10(1) หน่วยกิต 

 

  



ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา    3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเน้นดา้นการอา่น และการเขียนเชงิวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

 

176701 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science 

 หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการ

วิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัย  

ในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติ

พื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน  

การวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ และการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 Principles, concepts, quantitative and qualitative research,  definition and research 

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

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

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

and assessment report, using research results for administration, supervision innovation development, 

and educational quality development 

 

176711 การบรหิารการศึกษาและสถานศึกษา     3(3-0-6) 

 Educational Administration and School Administration 

 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารจัดการการศกึษา การบริหาร

องค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพ

และความเป็นเลิศ การบริหารงานธุรการ การเงนิ พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การศกึษาและผูบ้ริหารการศึกษา 

 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 administrators 

 

176712 การพัฒนาวชิาชีพการศึกษา       3(3-0-6) 

 Professional Development in Education 

 จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การจัดการความรู้ และ

ทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาและศกึษานิเทศก์ 

 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 

 

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ       3(3-0-6) 

 Leader in Academic Affairs 

 ผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศ

การศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความ

ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 

และประเมินสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น  

 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 

 

176714 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     3(3-0-6) 

 Curriculum Development and Learning Management 

 ปรัชญาการศกึษา หลักการ แนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา การประเมิน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรม



เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ใหรู้้จักจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการ

ใหเ้กิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเ้รียน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การบริหาร

จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน  

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

curriculum assessment, learning management for the learner for the leaner 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 

 

176715 การส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

 Promotion and Quality Assurance in Education 

 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศกึษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอก การท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศกึษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศกึษาและสถานศกึษา  

 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 school development 

 

176716 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    3(3-0-6) 

 Virtue, Ethics and Professional Ethics 

 หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภาก าหนด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตส านึก

สาธารณะและการเสียสละให้สังคม  

 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 

 



176721 การพัฒนาองค์การ        3(3-0-6) 

 Organization Development 

 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการ

เรียนรู้ องค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและความขัดแย้ง  กระบวนการ 

พัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือและยุทธวิธี การ

พัฒนาองค์การ การวิจัยองค์การและการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ วิธีการพัฒนาการท างานเป็นทีม 

วิธีการพัฒนาองค์การโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาองค์การ

ความส าเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์การการศกึษา  

 Paradigms in organization theories and management, theories about learning organizations, 

elements in organization development, group concept and conflict, organization development process, 

analyzing organization problems, change leader, tools and strategies in organization development, 

organization research and feedback analysis, teamwork development, organization development by 

information technology, moral, ethics development in organization development, success and 

problems in organization development, best practice in educational organization development 

 

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา    3(3-0-6) 

 Supervision, Plan and Supervision Activities in Education 

 หลักการ แนวคิด เทคนิคการนิเทศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ 

การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู ้ทฤษฎี ผลงานทางวชิาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และการพัฒนาศักยภาพครู นโยบาย

การศกึษาและการเชื่อมโยงระบบการศกึษากับระบบอื่นในสังคม การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ 

และการน าสู่การปฏิบัติ การประเมนิและการปรับปรุงแผนการนเิทศ  

 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 

 

176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Innovation and Information Technology in Education 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ



การเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การปรับปรุง

นวัตกรรม  

 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 

 

176724 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา     3(3-0-6) 

 Knowledge Management in Educational Organizations 

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ลักษณะและประเภทของความรู้ ระบบการ

จัดการความรู้ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ 

แบบปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรูใ้นองค์การทางการศกึษา  

 Concepts, theories and process of knowledge management, characteristics and types of 

knowledge, knowledge management system, knowledge management in educational organizations, 

factors supporting knowledge management, best practice in knowledge management in educational 

organizations 

 

176725 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา      3(2-2-5) 

 Educational Policies and Strategies 

 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศกึษา การปรับปรุง

และพัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์ การจัดท าแผนงานโครงการและการน ากลยุทธ์

การศกึษาสู่การปฏิบัติ การประเมนิและปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การศกึษา  

 Educational systems analysis, theories and critical analysis of educational policies, improving 

and developing educational policies, theories and educational strategic administration, developing 

educational policies and strategies for sustainable development, developing educational strategic 

plans, developing project plans and implementing educational strategic plans to practice, evaluating 

and improving educational policies and strategic plans 
 

176726 การจัดการคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 

 Educational Quality Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพหลักการส าคัญของการของระบบการบริหารเกี่ยวกับการ

บริหารคุณภาพทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นทั้งองค์กร (TQM) แนวคิดการจัดการ

คุณภาพ การศึกษา การประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษานโยบายคุณภาพการบริหารการศึกษา

โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) การประยุกต์ใช้



ในการบริหารการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษายุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

 Quality Management concepts, important principles of Total quality management (TQM), 

educational quality management concept, implication to educational institutions, quality policy, 

educational management by Deming Cycle (PDCA), implication to educational management, roles of 

an educational administrator in educational quality management, educational quality development 

strategies 
 

176727 กฎหมายส าหรับผู้บริหารการศึกษา      3(3-0-6) 

 Law for Educational Administrators 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทางการศึกษา 

กฎหมายและข้อบังคับที่เดี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา หลักการออกระเบียบและข้อบังคับของ

สถานศกึษา  

 Educational laws, analyzing relationship between educational reform and National Education 

Acts, Ministry regulations, educational laws, rules, regulations, laws and regulations relating to 

educational administration, principles of promulgating rules and regulations of educational institutions 

 

176728 การวจิัยและการประเมินโครงการทางการศึกษา    3(2-2-5) 

 Research and Projects Evaluation in Education 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์และ

วิพากษ์ผลงานวิจัยและผลการประเมินโครงการทางการศึกษา เทคนิคการวิจัยและการประเมิน

โครงการ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมนิโครงการในการบริหารการศกึษา  

 Concepts and principles of research and project evaluation in education, analyzing and  

criticizing research findings and evaluation of educational projects, research and project evaluation 

techniques, applying research results and project evaluation in educational administration 

 

176729 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา     3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Education 

 จติวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

การบริหารเพื่อเสริมพลังอ านาจ การประเมินและการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศกึษา  

 Administrative psychology, theories, models, administrative system and educational human 

resource development, administration for empowerment, assessment and educational human resource 

administrative adaptation, provision in law concerning educational human resource administration 



 

176730 การบริหารความเสี่ยงในองค์การทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Risk Management in Educational Organizations 

 นิยามความเสี่ยง ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวคิดและทฤษฎี การบริหารความเสี่ยง

ในสถานศึกษา มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล แนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ในสถานศึกษา กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในทางปฏิบัติแบบปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง

ในสถานศกึษา  

 Definition of risk, significance of risk management, concept and theory in risk management 

at educational institutions, global risk management standards, guidelines and process of risk  

management in educational institutions, practical risk management framework, best practice in risk 

management in educational institutions 

 

176731 สถิติเพื่อการวจิัย        3(2-2-5) 

 Statistics for Research 

 กรอบมโนทัศน์ของกระบวนการทางสถิติขั้นตอนการใช้สถิติในงานวิจัยทางการศึกษา  

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานของค่าสถิติ  

การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ

ประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะหข์้อมูลทางสถิตสิ าหรับการวิจัย 

 Statistics framework, procedures applied in educational research, probability, random 

sampling, parameters, distribution of the statistical estimation and hypothesis testing of the statistics, 

regression analysis, analysis of variance, analysis of covariance, applications of software on statistical 

analysis of data for research 

 

176741 หัวข้อพิเศษทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

 Special Topics in Educational Administration 

 ประเด็นส าคัญและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการศกึษา ด้านปัญหาการปฏิรูปการศึกษา 

ด้านปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านปัญหาการบริหารบุคคล 

 Significant and contemporary issues in educational administration as problems in educational 

form problem in academic and problems in personal administration  

 

176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา                                     3 หน่วยกิต(90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational Administration 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝกึการบริหารสถานศกึษา ร้อยละ 50 และฝกึการบริหารการศกึษา 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  

 

176781 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา   1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration 

 การน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา สัมมนาประเด็นหัวข้อ 

การท าวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์เพื่อการวิพากษ์ 

 Presenting topics in problems and trends of educational administration research, 

seminar topics of educational administration thesis, presenting thesis proposal for criticizing 

 

176782 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศตา่ง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศกึษาดูงานในและหรอืต่างประเทศ 

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

and culture compare with Thailand Including study tour inside Thailand and aboard 

 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การน าเสนอ และการอภิปราย การตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางดา้นการบริหารการศึกษา 

 Finding, data collecting, analyzing and synthesizing, report writing, presenting and 

discussing, publishing on educational administration topic 

 

176792 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

 Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

publishing on educational administration topic 

 

 

 

 



176793 วิทยานิพนธ์ 42  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา

นวัตกรรม การตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 

 Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

innovation development, publishing on educational administration topic 

 

หมายเหตุ  

1. นิสิตที่เรียนหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

เรียนเนือ้หาวิชาครบตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2. นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร

สถานศกึษา ต้องเรียนรายวิชา 176742 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

   3. นิสิตที่ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศกึษานิเทศก์ ต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 

176722 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศการศกึษา และ รายวิชา 176723 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 


