หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

3. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผูบริหารการศึกษา
2. พนักงานในองคกรทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
3. พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องคการบริหารสวนทองถิ่น
4. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ตั้งอยูบนแนวคิดที่วาการบริหารจัดการเปนมรรควิธีหลักที่สําคัญตอการดํารงอยูของสังคม
และนําสังคมไปสูความเจริญกาวหนาบรรลุเปาหมายอยางดี จึงตองสรางผูนําทางการศึกษามืออาชีพ อาทิเชน
หัวหนาสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก เปนตนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรูความสามารถ รูคิด รู
ธรรม รู สํ าเร็ จ มี คุ ณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ เพื่ อให การบริ หารงานสั มฤทธิ์ ผลสู งสุ ด
ตลอดจนเปนผูมีความสามารถสรางเสริมและพัฒนาองคความรูทางการบริการจัดการที่เปนประโยชนและหรือ
ปจจัยสําคัญในการปรั บปรุงและพั ฒนาบุคคลองคการ ชุ มชม สังคมและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน
2.วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงคหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ใหสามารถกํากับดูแลและบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานดานการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใหบุคคล กลุม
บุคคล และสังคมพัฒนาไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก

5. หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2)
42 หนวยกิต
แผน ข
42 หนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) 42 หนวยกิต
แผน ข 42 หนวยกิต (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 36 หนวยกิต) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ.2556
โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
รายการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
หมวดวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
1) การวิจัยทางการบริหาร
2) สถิติเพื่อการวิจัย
3) วิทยานิพนธ
4) สารนิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
แผน ข
3-9
3-9
18
6

18
12

3
3
12
42

3
3
6
42

หมายเหตุ : ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โครงสรางหลักสูตรปริญญาโท
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

* ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต แตตองสอบใหผานหรือไดสัญลักษณ S (Satisfactory)
โดยใหผูเรียน เรียน 3 หรือ 6 หรือ 9 หนวยกิต ขึน้ อยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาซึ่งจะพิจารณาจากผลการสอบและหลักฐานการศึกษา
ของแตละคนตามความเหมาะสม
3. รายวิชา
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
905-401
905-402
905-403

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2–2–5)
English for Graduate Study
พื้นฐานทางการศึกษาไทย
3 (3–0–6)
Foundations of Thai Education
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารการศึกษา
3 (2–2–5)
Computer Applications and Information
Technology for Educational Administrators
(2) หมวดวิชาเอกบังคับ

รหัส
905-502
905-504
905-508
905-601
905-618
905-619

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Principles and Theories of Educational Administration
การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
3 (2-2-5)
Strategic Planning and Management
มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Standard and Quality Assurance in Education
ภาวะผูนําทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Leadership
การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
3 (2-2-5)
Administration of Learning Resources and Environment
การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (0-90-90)
Practicum in Educational Administration

(3) หมวดวิชาเอกเลือก

รหัส
905-505
905-506
905-507
905-602
905-603
905-604
905-605
905-606
905-607
905-608
905-609
905-611
905-612
905-615

แผน ก (2) เลือก 6 หนวยกิต
แผน ข เลือก 12 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
การบริหารงานวิชาการ
3 (2-2-5)
Administration of Academic Affairs
การพัฒนาองคการ
3 (2-2-5)
Organizational Development
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Resources Management
บทบาทและความสัมพันธของโรงเรียนตอชุมชน 3 (2-2-5)
Roles and Relationship of School towards Communities
การบริหารการศึกษาเอกชน
3 (2-2-5)
Administration of Private Education
การบริหารงานพัฒนานักเรียน
3 (2-2-5)
Administration of Student Development Affairs
กฎหมายการศึกษา
3 (2-2-5)
Legal Aspects of Education
การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Supervision
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Personnel Administration and Development
การบริหารและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Evaluation
การใชงานวิจยั เพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Applications of Research Findings for Educational Administration
สัมมนางานวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar in Educational Administration Research
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (1-4-4)
Seminar in Educational Administration
สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
3(2-2-5)

Seminar in Virtue and Ethics for Administration
905-616
905-617

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Qualitative Research in Education
หัวขอพิเศษในการบริหารการศึกษา
Special Topics in Educational Administration

3(2-2-5)
3(2-2-5)

(4) หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
รหัส
905-503
905-501
905-613
905-614

การวิจัยทางการบริหาร
Research in Administration
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
สารนิพนธ
Master's Project
วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 (0-12-6)
12 (0-24-12)

ความหมายของรหัสประจําวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยเลข 6 ตัว ดังนี้
3 ตัวแรก หมายถึง คณะ / มหาวิทยาลัย
905 หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา
ตัวเลขที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชาหรือระดับชั้นทีเ่ ปดสอนในหลักสูตร
เลข 4 หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐานหรือเทียบเทาวิชาในระดับปริญญาตรี
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับตนของขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 6 หมายถึง วิชาที่ตอเนื่องหรือวิชาสัมมนาหรือวิชาประสบการณและการวิจัย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 7 หมายถึง วิชาดุษฎีนิพนธ
ตัวเลขที่ 5 และ 6 หมายถึง ลําดับวิชา

แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-401 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
905-402 พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไมนับหนวยกิต)
905-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
905-503 การวิจยั ทางการบริหาร
รวม 6 (12) หนวยกิต

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-501 สถิติเพื่อการวิจัย
905-508 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
905-601 ภาวะผูนําทางการศึกษา
905-618 การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัส
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
905-403 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
สําหรับผูบริหารการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
3 (2-2-5)
รวม 3 (6) หนวยกิต

หมายเหตุ

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-614 วิทยานิพนธ *
_ _ _ วิชาเอกเลือก
905-619 การฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษา
รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
905-614 วิทยานิพนธ **
_ _ _ วิชาเอกเลือก

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมายเหตุ

หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมายเหตุ

รวม 9 หนวยกิต
หมายเหตุ
* รายวิชา 905-614 วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในครั้งแรก 6 หนวยกิต
โดยถือ เกณฑว า เมื ่อ นัก ศึก ษาไดร ับ อนุม ัต ิโ ครงรา งวิท ยานิพ นธแ ละปรับ ปรุง แกไ ขโครงรา ง
วิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลว นักศึกษาจึงจะไดสัญลักษณ S แต
หากดําเนินการยังไมเสร็จจะไดรับสัญลักษณ X
** รายวิชา 905-614 วิทยานิพนธ ครั้งที่ 2 จํานวน 6 หนวยกิต ถือเกณฑวานักศึกษาตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ตางๆ ตามโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติ (จากการลงทะเบียนครั้งที่ 1) จนกระทั่งผานการสอบปาก
เปลา และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเปนที่เรียบรอย จึงจะไดสัญลักษณ S หาก
นักศึกษาปฏิบัติงานไมครบถึงเกณฑจะไดรับสัญลักษณ X

1. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแผน ข
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-401 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
905-402 พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไมนับหนวยกิต)
905-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
905-503 การวิจยั ทางการบริหาร
รวม 6 (12) หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-501 สถิติเพื่อการวิจัย
905-508 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
905-601 ภาวะผูนําทางการศึกษา
905-618 การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-403 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
รวม 3 (6) หนวยกิต

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หมายเหตุ

หนวยกิต
3 (2-2-5)

หมายเหตุ

3 (2-2-5)

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
___
___
___
905-619

ชื่อรายวิชา

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การฝกปฏิบัติการบริหารสถานการศึกษาและบริหาร
การศึกษา

รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

905-613 สารนิพนธ
_ _ _ วิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม 9 หนวยกิต

หมายเหตุ

