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 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2555 

***************************** 
 

1. ชื่อหลักสูตร  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

    : Master of Education Program in Educational Administration 

 

2. ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การบรหิารการศกึษา) 

: ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) 

ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration) 

: M.Ed. (Educational Administration) 

 

3. วชิาเอก   : ไมมี 
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ใหผูเขารับการศึกษาเกิดองคความรูที่กวางขวางและลุมลึกดานศาสตรและศิลปทางการบริหาร 

สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา สูการบริหารและการจัดการศึกษา ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

4.2 เพื่อใหผูเขารับการศึกษา เกิดภาวะผูนําในการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน

กวางไกล และมีความพรอมที่จะเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและผูสนับสนุนการศึกษาที่ด ี

มคีุณภาพ 
 

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 42 หนวยกติ 
 

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1 ผูบรหิารสถานศกึษา 

6.2 ผูบรหิารการศกึษา 

6.3 ครู 

6.4 บุคลากรและนักวจัิยทางดานการบรหิารการศกึษา  
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกติ 

7.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิา แผน ก แบบก  2 แผน ข 

1. หมวดวชิาเฉพาะ 

     1) วชิาบังคับ 

     2) วชิาเลอืก 

2. วทิยานพินธ/ การศกึษาคนควาอสิระ 

 

27 

3 

12 

 

27 

9 

6 

หนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 ไมนอยกวา 42 

7.1.3 รายวชิา 

1) หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา 30 หนวยกติ  

วชิาบังคับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 27   หนวยกติ 

คศ.บศ.711 ทฤษฎแีละหลักการบริหารการศกึษา    3(3-0-6) 

ADED711 Theories and Principles of Educational Administration 

คศ.บศ.713 ภาวะผูนําทางการบริหาร     3(2-2-5) 

ADED713 Administrative Leadership 

คศ.บศ.761 การบรหิารสถานศึกษา      3(2-2-5)  

ADED761 School Administration 

คศ.บศ.762      การบรหิารการศกึษา      3(2-2-5) 

ADED762        Education Administration 

คศ.บศ.722 การประกันคุณภาพการศกึษา     3(2-2-5) 

ADED722 Educational Quality Assurance 

คศ.บศ.771 ความเปนนักบรหิารมอือาชีพ      3(2-2-5) 

ADED771   Professional Principalship Administrator 

คศ.บศ.763 การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู   3(2-2-5) 

ADED763 Administration of Curriculum and Learning Management 

คศ.บศ.764   การบรหิารงานกจิการและกิจกรรมนักเรยีน    3(2-2-5) 

ADED764 Student Activity Administration 

คศ.วจ.741 วธิวีทิยาการวจัิย      3(2-2-5) 

REED741 Research Methodology 
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วชิาเลอืก 

แผน ก แบบ ก 2 เลอืกเรยีน ไมนอยกวา  3  หนวยกติ  

แผน ข    เลอืกเรยีน ไมนอยกวา 9 หนวยกติ 

คศ.บศ.701 บรบิทและแนวโนมทางการศกึษา                3(3-0-6) 

ADED701 Context and Trend of Education 

คศ.บศ.712 การวเิคราะหระบบการศกึษา     3(2-2-5) 

ADED712 Analysis of Educational Systems 

คศ.บศ.714 ทฤษฎพีัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ   3(3-0-6) 

ADED714 National Development Theories According to His Majesty Initiatives 

คศ.บศ.715 กฎหมายการศกึษา      3(3-0-6) 

ADED715 Educational Laws 

คศ.บศ.721 การนเิทศการศกึษา      3(2-2-5) 

ADED721 Educational Supervision 

คศ.บศ.723 การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา     3(2-2-5) 

ADED723 Administration of Educational Resources 

คศ.บศ.731 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

ADED731 Innovation and Information Management in Educational Administration 

คศ.บศ.732 เศรษฐศาสตรการศกึษา      3(3-0-6) 

ADED732 Educational Economics 

คศ.บศ.742 การวจัิยเพื่อพัฒนาการบรหิารการศกึษา    3(2-2-5) 

ADED742 Research for Educational Administration Development 

คศ.บศ.751 การบรหิารสถาบันการศกึษาเพื่อความเปนเลศิ   3(2-2-5) 

ADED751 School Administration for Excellence 

คศ.บศ.752 สถาบันการศกึษากับชุมชน     3(2-2-5) 

ADED752 School and Community 

คศ.บศ.765 การบรหิารงบประมาณ และการบรหิารทั่วไป   3(2-2-5) 

ADED765 Administration of Budgeting and General Affairs 

คศ.บศ.766 การบรหิารและการประเมนิโครงการ    3(2-2-5) 

ADED766 Project Management and Evaluation 

คศ.บศ.767 การบรหิารเชิงกลยุทธ      3(2-2-5) 

ADED767 Strategic Management 

คศ.บศ.772 การบรหิารความขัดแยง      3(3-0-6) 

ADED772 Conflict Management 
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คศ.บศ.773 การจัดการความเครยีดสําหรับผูบรหิาร    3(3-0-6) 

ADED773 Stress Management for Administrators 

คศ.บศ.774 การบรหิารทรัพยากรมนุษยทางการศกึษา   3(2-2-5) 

ADED774 Administration of Educational Human Resources  

คศ.บศ.791 สัมมนาการบรหิารการศกึษา     3(2-2-5) 

ADED791 Seminar in Educational Administration 

2) การศึกษาคนควาอสิระ/วทิยานิพนธ  6-12 หนวยกติ 

แผน ก  แบบ ก 2  

คศ.บศ.799 วทิยานพินธ      12 หนวยกติ 

ADED799  Thesis 

แผน ข 

คศ.บศ.798 การศกึษาคนควาอสิระ     6 หนวยกติ 

ADED798        Independent Study 

3) รายวชิาเสรมิ 

กรณีนักศกึษาที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอนจะตองสอบผานความรูพื้นฐาน

ทางการศึกษาตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด หากสอบไมผานตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไม

นับหนวยกติ  

1014101   หลักการศึกษาและการเรยีนรู          3(3-0) 

1035101 นวัตกรรมและการประเมนิผลการศกึษา    3(3-0) 

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ  ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.711 

ADED711 

ทฤษฎแีละหลักการบริหารการศึกษา 

Theories and Principles of Educational Administration 

3 3 0 6 

คศ.บศ.713 

ADED713 

ภาวะผูนําทางการบริหาร   

Administrative Leadership  

3 2 2 5 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธีิวทิยาการวจิัย 

Research Methodology 

3 2 2 5 

รวม  9 7 4 16 

                 จํานวนช่ัวโมง/สปัดาห = 36 ช่ัวโมง 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ  ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.761 

ADED761 

การบริหารสถานศึกษา    

School Administration 

3 2 2 5 

คศ.บศ.763 

ADED763 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

Administration of Curriculum and Learning Management 

3 2 2 5 

คศ.บศ.764   

ADED764 

การบริหารงานกจิการและกจิกรรมนักเรียน  

Student Activity Administration 

3 2 2 5 

รวม  9 6 6 15 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = 36 ช่ัวโมง 

 

ภาคฤดูรอน ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา  หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.762 

ADED762 

การบริหารการศึกษา 

Education Administration  

3 2 2 5 

คศ.บศ.771 

ADED723  

ความเปนนักบริหารมอือาชีพ  

Professional Principalship Administrator 

3 2 2 5 

คศ.บศ.721 

ADED721 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

3 2 2 5 

รวม  9 6 6 15 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = 36 ช่ัวโมง 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

 ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ..xxx วชิาเลอืก  3 - - - 

1014101 หลักการศกึษาและการเรียนรู 3 3 - - 

1035101 นวัตกรรมและการประเมนิผลการศกึษา 3 3 - - 

คศ.บศ.799 

ADED799 

วทิยานพินธ 

Thesis 

3 - - - 

รวม 12 6 - - 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  6 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.799 

ADED799 

วทิยานิพนธ 

Thesis 

9 - - - 

รวม  9 - - - 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35 ช่ัวโมง 
 

แผนการศึกษา แผน ข 

                            ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ  ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.711 

ADED711 

ทฤษฎแีละหลักการบริหารการศึกษา 

Theories and Principles of Educational Administration 

3 3 0 6 

คศ.บศ.713 

ADED713 

ภาวะผูนําทางการบริหาร   

Administrative Leadership  

3 2 2 5 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธีิวทิยาการวจิัย 

Research Methodology 

3 2 2 5 

รวม  9 7 4 16 

 จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = 36 ช่ัวโมง 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ  ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.762 

ADED762 

การบริหารสถานศึกษา    

School Administration 

3 2 2 5 

คศ.บศ.763 

ADED763 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

Administration of Curriculum and Learning Management 

3 2 2 5 

คศ.บศ.764   

ADED764 

การบริหารงานกจิการและกจิกรรมนักเรียน  

Student Activity Administration 

3 2 2 5 

รวม  9 6 6 15 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = 36 ช่ัวโมง 
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ภาคฤดูรอน ช้ันปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา  หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.762 

ADED762 

การบริหารการศึกษา 

Education Administration  

3 2 2 5 

คศ.บศ.771 

ADED771  

ความเปนนักบริหารมอือาชีพ  

Professional Principalship Administrator 

3 2 2 5 

คศ.บศ..xxx วชิาเลอืก  3 - - - 

รวม  9 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 10 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  18 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.722 

ADED72 2 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

3 2 2 5 

คศ.บศ..xxx วชิาเลอืก  3 - - - 

คศ.บศ..xxx วชิาเลอืก  3 - - - 

รวม  9 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 5 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  9 
  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.บศ.798 การศึกษาคนควาอิสระ 6 - - - 

1014101 หลักการศกึษาและการเรียนรู 3 3 - - 

1035101 นวัตกรรมและการประเมนิผลการศกึษา 3 3 - - 

รวม 12 6 - - 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  6 
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7.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา     หนวยกติ 

คศ.บศ.701 บรบิทและแนวโนมทางการศึกษา     3(3-0-6) 

ADED701 Context and Trend of Education 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สังคมโลกและสังคมไทย แบบจําลองตางๆ ในการศึกษา สังคม เหตุการณและประเด็นที่กําลังไดรับความ

สนใจในปจจุบัน การประยุกตใชความรูเกี่ยวกับบริบทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทยในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 
 

คศ.บศ.711 ทฤษฎแีละหลักการบรหิารการศึกษา    3(3-0-6) 

ADED711 Theories and Principles of Educational Administration 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

บรหิารความขัดแยงและการบรหิารความเสี่ยง จติวทิยาการบรหิาร  การเจรจาตอรอง การบริหารคุณภาพ

การศึกษา และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

และสถานศกึษา จติวิญญาณ อุดมการณ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

และสถานศกึษา และความเปนผูบรหิารมอือาชีพ 

 

คศ.บศ.712  การวเิคราะหระบบการศึกษา      3(2-2-5) 

ADED712  Analysis of Educational Systems 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงวิพากษระบบการศึกษา การวิเคราะหการบริหารระบบ

การศึกษากับความเช่ือมโยงกับระบบอื่นในสังคม การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางพลเมืองด ี

ประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม และความเขาใจอันดีระหวางประเทศ การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษา

อยางสรางสรรคและมปีรัชญา การพัฒนาการบรหิารระบบการศึกษาอยางมเีอกภาพและความหลากหลาย

ในการปฏบิัต ิ
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คศ.บศ.713 ภาวะผูนําทางการบรหิาร     3(2-2-5) 

ADED713 Administrative Leadership 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ความรูและสมรรถนะเกี่ยวกับ แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ผูนํา พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา การ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู การ

บริหารงานระบบเครือขาย ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน และทองถิ่น การนเิทศการศกึษา การกํากบั ตดิตาม สงเสรมิและประเมนิสถานศกึษา 
 

คศ.บศ.714 ทฤษฎพัีฒนาประเทศอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ   3(3-0-6) 

ADED714 National Development Theories According to His Majesty Initiatives 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคดิและทฤษฎอีันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปรากฏใน

เอกสารและหลักฐานตางๆ นับตัง้แตทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อนําทฤษฎีหรือแนวคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาและการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษาใหเปนประโยชนตอการจัดการศกึษา การพัฒนาทองถิ่นการ

พัฒนาประเทศในปจจุบันและในอนาคต 
 

คศ.บศ.715 กฎหมายการศึกษา      3(3-0-6) 

ADED715 Educational Laws 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยางการใชกฎหมายทางการศึกษา 

ปญหาและแนวทางแกปญหา 
 

คศ.บศ.721 การนิเทศการศึกษา      3(2-2-5) 

ADED721 Educational Supervision 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักการ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา การวางโครงการและ

การประเมินโครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการนิเทศภายในสถานศึกษา 

บทบาทหนาที่และทักษะของผูนิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะหปญหา แนวทางแกปญหา ฝกปฏิบัติการ

พัฒนาเครื่องมอืและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกตใชผลการวิจัยและการใชการนิเทศเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 
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คศ.บศ.722 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 

ADED722 Educational Quality Assurance 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

   แนวคิด หลักการการประกันคุณภาพ กระบวนการประกันคุณ ภาพ มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกการกํากับ

ตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษาการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

การนําผลการประกันคุณภาพการศกึษาไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

คศ.บศ.723 การบรหิารทรัพยากรทางการศึกษา     3(2-2-5) 

ADED723 Administration of Educational Resources 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติและความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับงาน

สนับสนุน เชน การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่เอื้อตอการ

พัฒนาสถานศึกษา เนนการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาโดยการใชกลยุทธตามหลักการ

ประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือเผยแพรสารสนเทศสูชุมชนศึกษาและประยุกตใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร

การศึกษามาใชในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะการระดมและบริหาร

ทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อประโยชนสูงสุดในการจัดการศกึษา 

 

คศ.บศ.731 การจัดการนวตักรรมและสารสนเทศทางการบรหิารการศึกษา 3(2-2-5) 

ADED731 Innovation and Information Management in Educational Administration 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  รากฐานขององคการในแงของระบบสารสนเทศ ความสําคัญและบทบาทของระบบ

สารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือขายการสรางระบบ

สารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารและ

การจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหาร

ระบบสารสนเทศในองคการทางการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เนนถงึระบบสารสนเทศในยุคปจจุบัน 
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คศ.บศ.732 เศรษฐศาสตรการศึกษา      3(3-0-6) 

ADED732 Educational Economics  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ หลักการจัดสรรพทรัยพากร การวางแผนกําลังคนกับการลงทุนดานการศึกษาเปรียบเทียบการ

ลงทุนดวยการศึกษา วิเคราะหการลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ แหลงที่มา

ของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับทองถิ่น การจัดการศึกษากับการมีงานทํา เศรษฐกิจพอเพียง และ

การพัฒนาเศรษฐกจิของทองถิ่น 

 

บศ.วจ.741 วธิวีทิยาการวจัิย      3(2-2-5) 

REED741 Research Methodology 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ 

ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัย การสรางเครื่องมือและการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แผนแบบการวิจัยและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติและการ

วเิคราะหขอมูลเพื่อการวจัิย การเขยีนรายงานการวจัิย การประเมนิผลการวจัิย การเช่ือมโยงวิทยาการวิจัย

กับหลักการและเทคนิคการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา เพื่อการนําผลไปใชประโยชนในการบริหารจัด

การศกึษา 
 

คศ.บศ.742 การวจัิยเพื่อพัฒนาการบรหิารการศึกษา    3(2-2-5) 

ADED742 Research for Educational Administration Development 

เง่ือนไขรายวชิา : ตองเรยีนรายวชิาวธิวีทิยาการวจัิยมากอน 

  ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะหและ

สังเคราะหผลการวจัิยเพื่อนําองคความรูไปประยกุตใชในการบรหิารการศึกษา ศกึษาและสบืคนเทคนิควิจัย

ใหมๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะนําไปสูการแกปญหาไดถูกตองและศึกษาวิธีการวิจัย การใชสถิติ

ช้ันสูง ตลอดจนการเขยีนรายงานการวจัิย 
 

คศ.บศ.751 การบรหิารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลศิ  3(2-2-5) 

ADED751 School Administration for Excellence 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ปรัชญา วัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ โครสรางและการจัด

องคการในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดระบบ
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บรหิารงานภายในสถาบันการศึกษาและการพัฒนาการบริหารงานดานตางๆ เพื่อสูความเปนเลิศ งานและ

การจัดระบบงานในการบรหิารหนวยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา 
 

คศ.บศ.752 สถาบันการศึกษากับชุมชน      3(2-2-5) 

ADED752 School and Community 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและทักษะสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน โดยเนนการประชาสัมพันธ การใหบริการทางการศึกษาและการอาชีพ การรวมมือ

กันระหวางสถานศึกษากับชุมชนดานการศึกษาและการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการนําศักยภาพและภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพปญหาความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา

กับชุมชนและการประชาสัมพันธ การใชหลักการประชาสัมพันธและจิตวิทยาการประชาสัมพันธตลอดจน

การนําผลการวจัิยมาใชในการพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธองคการ 
 

คศ.บศ.761 การบรหิารสถานศึกษา      3(2-2-5) 

ADED761 School Administrative  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ความรูเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบริหาร การบริหารงาน

วิชาการการบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบรหิารและการเรยีนรู การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และ

อาคารสถานที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาเลือกใชทฤษฎีหลักการและกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับ

บริบทมหภาคและภูมิสังคมและการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับ

บรบิทของสถานศกึษา 
 

คศ.บศ.762 การบรหิารการศึกษา       3(2-2-5) 

ADED762 Education Administrative  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหนาที่ในการบริหารการบริหารองคการ 

สํานักงาน และองคคณะบุคคล การบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูบริหาร

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู การวางแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา และการเลือกใชทฤษฎีหลักการและกระบวนการ

บรหิารใหสอดคลองกับบรบิทมหภาคและภูมสิังคม  
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คศ.บศ.763  การบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู    3(2-2-5) 

ADED763  Administration of Curriculum and Learning Management 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรูการบริหารแหลง

เรยีนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสรมิการจัดการเรียนรู ปฏิบัติการประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู  การติดตาม ประเมินผล รายงานและนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

 

คศ.บศ.764   การบรหิารงานกจิการและกจิกรรมนักเรยีน    3(2-2-5) 

ADED764  Student Activity Administrative  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ความรูและสมรรถนะเกี่ยวกับ การบรหิารกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผูเรยีน บรหิารจัดการใหเกดิการพัฒนาทักษะชีวติของผูเรยีน บริหารจัดการใหเกิดการดูแล

ชวยเหลอืผูเรยีน และสามารถสงเสรมิวนัิย คุณธรรม จรยิธรรมและความสามัคคใีนหมูคณะ 

 

คศ.บศ.765  การบรหิารงบประมาณ และการบรหิารท่ัวไป   3(2-2-5) 

ADED764  Administration of Budgeting and General Affairs 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  การบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร

งบประมาณ การเงนิ และการพัสดุ คุณธรรม จรยิธรรมในการบริหารงบประมาณการเงินและการพัสดุการ

บรหิารสํานักงาน การประชาสัมพันธและความสัมพันธกับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่สภาพแวดลอม

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ 

การเงิน และการบริหารทั่วไป ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารงบประมาณการเงิน และการ

บรหิารทั่วไป 

 

คศ.บศ.766 การบรหิารและการประเมนิโครงการ     3(2-2-5) 

ADED766 Project Management and Evaluation 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิควิธีการการจัดทํา การ

วิเคราะห การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมินและการใชผล

การประเมนิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 



- 14 - 

คศ.บศ.767 การบรหิารเชิงกลยุทธ       3(2-2-5) 

ADED767 Strategic Management 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

หลักการ และแนวคดิ กระบวนการและเทคนคิวธิตีางๆ ในการวางแผนกลยุทธการวางแผน

ปฏบิัตกิารในการบรหิารและการจัดการศึกษาระดับตางๆ ศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม

ในทองถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาศึกษาในระดับทองถิ่น ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กล

ยุทธการประสานแผนและการนําไปปฏบิัตติลอดจนการประเมินผลการใชแผนพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น

เช่ือมโยงสูกระบวนทัศนใหมในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา กลยุทธของของผูบริหารในการสงเสริมการ

มีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา สัมมนาปญหาและแนวโนมของการจัดการศึกษาของ

ทองถิ่น เพื่อพัฒนากลยุทธในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

 

คศ.บศ.771 ความเปนนักบรหิารมอือาชพี     3(2-2-5) 

ADED771 Professional Principalship Administrator 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค องคประกอบของนักบริหารมืออาชีพพัฒนา

ความเปนนักบรหิารมอือาชีพ หลักธรรมาภบิาลการปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมของ

วชิาชีพผูบรหิารสถานศกึษาและผูบริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด การเปนผูใฝ

รูและมวีสิัยทัศน การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง วุฒภิาวะทางอารมณของผูบริหารและความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบตอผลงาน (Accountability) มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม และมีจิตใจ

ประชาธิปไตย การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม ศึกษาวิเคราะหและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

คศ.บศ.772 การบรหิารความขัดแยง     3(3-0-6) 

ADED772 Conflict Management 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับการขัดแยงในองคการ เทคนคิและกระบวนการบริหารความขัดแยง 

ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงในองคการ การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีและการเรียนรูจาก

กรณคีวามขัดแยงเพื่อการพัฒนางานองคการ 
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คศ.บศ.773 การจัดการความเครยีดสําหรับผูบรหิาร   3(3-0-6) 

ADED773 Stress Management for Administrators 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียด สาเหตุของความเครียดของผูบริหาร การเกิดและ

ความกดดันในการเปนผูนําทางการศึกษา เทคนิคในการบริหารความเครียดที่จําเปนตอการสอนและการ

บรหิาร การบรหิารเวลาของผูบริหาร การนําผลการวจัิยมาประยุกตใชจัดการความเครยีด 
 

คศ.บศ.774 การบรหิารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

ADED774 Administration of Educational Human Resources  

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษยทาง

การศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา ปฏิบัติการ

ประเมนิและปรับปรุงการบรหิารทรัพยากรมนุษยทางการศกึษา 
 

คศ.บศ.791 สัมมนาการบรหิารการศึกษา     3(2-2-5) 

ADED791 Seminar in Educational Administration 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลัก และ กระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรูและการแกปญหาเลือกหัวขอหรือปญหา

ทางการบรหิารการศกึษาในการสัมมนาการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํางานเปนกลุมใน

การเรยีนรูและการแกปญหา 
 

คศ.บศ.798 การศึกษาคนควาอสิระ           6 

ADED798 Independent Study 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  โครงการศกึษาคนควาตามความสนใจอยางลกึซึ้งเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาภายใตการ

กํากับดูแลของอาจารย 
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คศ.บศ.799 วทิยานิพนธ        12 

ADED799 Thesis 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ศกึษาและวจัิยเกี่ยวกับปญหาทางดานการบริหารการศึกษา เนนความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทางวชิาการ การนําทฤษฎีและหลักการมาใชในการแกปญหาการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการ

คนหาองคความรูใหมๆ  เพื่อใชในการพัฒนาการศกึษา 

 

1014101   หลกัการศึกษาและการเรียนรู          3(3-0) 

           Principles of Education and Instruction  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคิดพื้นบานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับศาสตรที่ เกี่ยวของเชน ปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา

และแผนการศึกษาแหงชาติ ครูและผูบริหารกับการพัฒนาประเทศ องคกรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ 

หลักสูตรและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปญหาและแนวโนมการจัดและการบริหาร

การศกึษาไทย 

 

1035101 นวัตกรรมและการประเมนิผลการศึกษา    3(3-0) 

 Educational Innovation and Evaluation 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการเรียน

การสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อและ

นวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การ

สรางและหาคุณภาพเครื่องมอืการวัดผล ระเบยีบและการประเมนิผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ

ตางๆ ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการวัดและประเมนิผลการเรยีนการสอน 


