หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย

:

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
Master of Education in Educational Administration
M.Ed. (Educational Administration)

ภาษาอังกฤษ

:

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1) มีความรู ้และทักษะในการบริ หารการศึกษา สามารถกําหนดนโยบายทางการศึกษา วางแผน และนําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้
2) สามารถบริ หารงานด้านการศึกษาได้ทุกด้านทุกระดับชั้น อย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีการบริ หาร
จัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาล
3) สามารถสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา เพื่อระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรทุกกลุ่มสังคม ในการบริ หารและ
จัดการศึกษาได้
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการบริ หารและการศึกษา และนําไปสู่ การแก้ปัญหา
การพัฒนาในหน่ วยงานและองค์การทางการศึ กษาได้อย่างเป็ นระบบ และมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถค้นคว้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
5) สามารถเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาและการปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศทางการบริ หาร
การศึกษา การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ การจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
6) สามารถดําเนิ นการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา และสามารถนําผลการวิจยั มาใช้ในสถานการศึกษาและ
เผยแพร่ ผลงานของงานวิจยั ได้

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
ตามหลักสู ตรแบ่งเป็ น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่
น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
1) หมวดวิชาบังคับ
15
15
2) หมวดวิชาเลือก

12

18

3) การศึกษาอิสระ

-

6

4) วิทยานิพนธ์

12

-

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบั งคับ เป็ นวิชาหลักที่ จาํ เป็ นต้อ งศึ ก ษาในหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา สําหรับนักศึกษาในหลักสู ตรทั้งแผน ก แบบ ก 2 และหลักสู ตร แผน ข ประกอบด้วย 5 รายวิชา จํานวน
15 หน่วยกิต ดังนี้
**218 711 หลักและระบบการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Principles and Educational Administration System
**218 712 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Organization and Human Resource Development
**218 715 การวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Research in Educational Administration
*218 731 คุณธรรม กฎหมายและวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Virtue Law and Professional Educational Administrator
*218 732 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Instructional Leadership and Educational Supervision
5.2 หมวดวิชาเลือก เป็ นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรี ยนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชา
การบริ ห ารการศึ กษา ตามความสนใจของนักศึ กษา และช่ วยส่ งเสริ มการทําวิท ยานิ พนธ์ ห รื อการค้นคว้าอิ สระ โดยให้
นัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนใน แผน ก แบบ ก 2 ต้อ งลงทะเบี ย นไม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ ว ยกิ ต และหลัก สู ต ร แผน ข ต้อ ง
ลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย 10 รายวิชา ดังนี้
**218 721 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Management Information System
**218 722 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
**218 723 การวิเคราะห์นโยบายและการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Educational Policy and Management
**218 724 ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Leadership

*218 725 ประเด็นกฎหมายทางการศึกษา
Issues in Educational Laws
*218 726 การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อการบริ หารการศึกษา
Qualitative Research for Educational Administration
*218 727 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับผู้บริหารการศึกษาการศึกษา
Academic English for Educational Administrator
**218 891 สัมมนาทางการบริ หารทางการศึกษา
Seminar in Educational Administration
217 710 สถิติเพื่อการวิจยั การศึกษา
Statistics for Educational Research
**217 720 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
Research Methodology in Education

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

5.3 การศึกษาอิสระ เป็ นการที่มุ่งให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู ้และประสบการณ์กว้างขวางใน
เรื่ องที่ แต่ละคนสนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชี พได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา แผน ข
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ คือ
218 897 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
5.4 วิทยานิพนธ์ เป็ นการที่มุ่งให้นกั ศึกษาทํางานวิจยั ในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มพูนความรู ้
และประสบการณ์ในการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน
ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ
218 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
5.4 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน เป็ นการที่มุ่งให้นักศึกษาที่ สําเร็ จปริ ญญาตรี สาขาอื่นนอกเหนื อ จากทางการศึกษา
จะต้องเรี ยนวิชาเกี่ ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการศึกษา สําหรับนักศึกษาใน
หลักสู ตรทั้งแผน ก แบบ ก 2 และหลักสู ตรแผน ข ต้องลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้
211 711 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Philosophy
211 712 สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Sociology
213 711 จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษา
3(3-0-6)
Psychology for Educator
6. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

**218 711
**218 712
217 710
218 XXX

ปี ที่ 1

หลักและระบบการบริ หารการศึกษา
การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สถิติเพื่อการวิจยั การศึกษา
วิชาเลือก
ลงทะเบียนรวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2

*218 731 คุณธรรม กฎหมายและวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา
**217 720 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
218 XXX วิชาเลือก
ลงทะเบียนรวม
หน่วยกิตสะสม
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

**218 715 การวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
*218 732 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา
218 899 วิทยานิพนธ์
218 XXX วิชาเลือก
ลงทะเบียนรวม
หน่วยกิตสะสม
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

**218 899 วิทยานิพนธ์
**218 897 การศึกษาอิสระ
ลงทะเบียนรวม
หน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
12
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
12
12

จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
6
9
12
21
24
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
9
9
30
33
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
9
6
9
6
39
39

