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วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีความรู ความสามารถ
และคุณธรรม
สามารถเปนผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
ตามบทบาทหนาที่ของ
นักวิชาการ นักวิจัย และ นักบริหาร
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
1.2 เปนผูผานการคัดเลือกหรือ ไดรับการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 ดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษา หรือมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 หลักสูตร แบบ 1
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีวิทยานิพนธ
เปน สวนหนึ่งของการศึกษาในหลัก สูตรของมหาวิ ทยาลัยศิลปากร หรื อสถาบัน อุดมศึก ษาอื่น ซึ่งมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากรรับรอง
2.2 หลักสูตร แบบ 2
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่นใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง ผูเขาศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยไมมีวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษา หากประสงคจะศึกษาหลักสูตรนี้
จะตองนําเสนองานวิจัยอื่นของตนเองที่มีคุณภาพของงานเทียบไดกับวิทยานิพนธ หรือมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
สถานภาพของนักศึกษา
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้ และไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาเรียบรอยแลว จะตองปรับเปลี่ยนสถานภาพของการเปนนักศึกษาไปตามเงื่อนเวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของตน ดังตอไปนี้

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 1 -

1. นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตทดลองศึกษา เมื่อศึกษาอยูในภาคการศึกษาแรก ในกรณีที่เปน
ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่น ตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด จํานวน 14 หนวยกิต และไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B การพิจารณาวารายวิชาที่นักศึกษาเคย
เรียนมาแลวตรงกับรายวิชาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะตองคํานึงถึงความสอดคลอง
เปนอยางสูงของเนื้อหาระหวางรายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวกับรายวิชาที่กําหนดใหลงทะเบียนเพิ่มเติม
รายวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่น ตองลงทะเบียนเพิ่มเติม จํานวน 14
หนวยกิต ไดแก
461 401 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
461 408 ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
461 411 การวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
461 413 ทฤษฎีการบริหาร
3(3-0-6)
461 423 หลักและระบบการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
464 411 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
2. นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก และ
2.1 ได S ทุกรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตตามหลักสูตร
2.2 ไดรับการประเมินความกาวหนาจากภาควิชา โดยไดรับสัญลักษณ SP สําหรับนักศึกษาที่
ศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1หรือ ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B ทุก
รายวิชาที่นับหนวยกิตตามหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2
การจําแนกสถานภาพของนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสามัญ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุก
ภาคใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เมื่อผานการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
และไดคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กําหนด
4. ดุษฎีบัณฑิต เมื่อสําเร็จการศึกษา
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบงเปน 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1
และแบบ 2
1. หลักสูตร แบบ 1
1.1 แผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่
เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต และกําหนดใหศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
นอกจากการทําวิทยานิพนธและการศึกษารายวิชา
ตามเงื่อนไขของแผนการศึกษาแลว
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S เทียบได
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต รวมทั้งสอบผานภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาของตนอยางนอยหนึ่งภาษา เวนแตจะ
ไดศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต และ/หรือ
สอบผานภาษาตางประเทศ ตามเงื่อนไข ขอ 32.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 2 -

1.2 โครงสรางของแผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
คอมพิวเตอร
(เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
(2) หมวดวิชาสนับสนุน
ไมนับหนวยกิต
2.1 การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา (เทียบไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
2.2 วิชาสนับสนุน กลุมที่ 1 (เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
วิชาสนับสนุน กลุมที่ 2 (เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(3) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(4) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
1.3 รายละเอียดของหลักสูตร แบบ 1
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน
1.1 ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
466 520
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education I)
466 521
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2
2(2-0-4)
(English for Doctoral Students in Education II)
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไดรับการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศแลว ไมตอง
ลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชานี้ สําหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติดังกลาว จะลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชานี้หรือ
รายวิชาภาษาตางประเทศอื่นที่มีหนวยกิตเทากัน โดยนับหรือไมนับหนวยกิตก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2 คอมพิวเตอร (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไมนับหนวยกิต และ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้
461 571
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
5(3-4-8)
(Educational Information Technology)
หรือจากรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) หมวดวิชาสนับสนุน (เทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กรายวิ ช าเลื อ กจากหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น กลุมวิชาละไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมสองกลุมวิชา สําหรับรายวิชาเลือก
หมวดวิชาสนับสนุน ดานการบริหารการศึกษา ปรากฏในขอ 1.4 (2)
(3) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ใหเปนไปตามนัยแหงขอ 33 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดวยการสอบขอเขียน และสัมภาษณ

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 3 -

461 791

(4) วิทยานิพนธ (ไมนอยกวา 48 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Doctoral Dissertation)

48 หนวยกิต

1.4 คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตร แบบ 1
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน
1.1 ภาษาตางประเทศ
466 520
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education I)
ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร อานบทความ ขอมูล ขาวสาร วิเคราะห วิจารณ ตีความบทความ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ โดยเนนการสื่อสารขอมูล ทางการศึกษา
466 521

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา
2(2-0-4)
(English for Doctoral Students in Education II)
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับงานวิชาการ ไดแก การเขียนบทความ การเขียนบทคัดยอ
การเขียนรายงานการศึกษาระดับตางๆ
ตั้งแตเบื้องตนจนถึงการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการ
1.2 คอมพิวเตอร
461 571
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
5(3-4-8)
(Educational Information Technology)
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกตตางๆ เพื่อใชในการบริหารจัดการ
และการวิจัยดานการศึกษา การประยุกตระบบฐานความรู ระบบการเรียนแบบอิเลคทรอนิกส และระบบหนังสือ
อิเลคทรอนิกส
(2) รายวิชาเลือกหมวดวิชาสนับสนุน ดานการบริหารการศึกษา
กลุม 2.1 ตามโครงสรางของแผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1
461 631
การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
(Internship in Educational Administration)
การสังเกตและวิเคราะหกระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารองคการ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความสามารถในกระบวนการบริหาร ทั้งในแงของทฤษฎีและการปฏิบัติ
การศึกษาดูงานและการสัมมนาเกี่ยวกับความรู และ ประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหาร
กลุม 2.2 ตามโครงสรางของแผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1
461 511
ทฤษฎีองคการและการประยุกตทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Organization Theory and Application in Education)
ศึกษาทฤษฎีองคการและการบริหารการศึกษาระดับตางๆ
เพื่อมุงไปสูการสรางเทคนิค แนว
ปฏิบัติหรือกลยุทธในการบริหารการศึกษา การจัดองคการทางการศึกษา และการตัดสินใจในการจัดการศึกษา
ภายใตสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมที่แตกตางกัน

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 4 -

461 512

การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Policy and Planning Development)
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนาและกําหนด
นโยบาย การใชนโยบายเพื่อควบคุมการบริหารการศึกษา แบบจําลองในการสรางและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผนการศึกษาประเภท
ตางๆ ทั้งในเรื่องขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ รูปแบบการวางแผน ระบบการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การกําหนดทางเลือก การทดลองใช การประเมินความเปนไปไดในการนําแผนไปปฏิบัติ การประสานแผนและการ
ประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดนโยบายมีผลในทางการปฏิบัติอยางแทจริง
461 513

การวางแผนกําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Manpower Planning and Human Resource Development in
Educational Administration)
ศึกษาสภาวะปญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยทั่วไป
ยุทธศาสตรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ศึกษารูปแบบกรอบแนวคิดและวิธีการในการพัฒนามนุษยใหเปน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความกาวหนาทางสังคม โดยเนนกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเปน
หลัก รวมทั้งศึกษาการวางแผนกําลังคนในทางการบริหารการศึกษาดวย
461 514

ภาวะผูนําในทศวรรษหนา
3(3-0-6)
(Leadership for Next Decade)
ศึกษาขอมูล แนวโนม และ ปจจัยทางสังคมอนาคตที่มีผลตอภาวะผูนํา อิทธิพลของสถาบันและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมทั้งภายในและตางประเทศที่มีผลตอภาวะผูนํา ตลอดจนการพัฒนาภาวะผูนําในสังคมโลกที่มี
ความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
461 611

การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Planning and Education Change)
ศึกษาพัฒนาการตางๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
จนมีผลกระทบตอการศึกษา
อาทิ สิ่งแวดลอมและพลังงาน ระบบสารสนเทศ การบริหารองคกรทางการศึกษาในฐานะองคกรทางธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวางแผนกําลังคนในสาขาวิชาตางๆ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลใหมนุษย
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการปฏิบัติเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การวางแผนจะเขามามีสวนรวมหรือมามีบทบาทในการ
กําหนด และแกไขใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทั้งในเชิงวิธีการ
และในสวนที่เปนปจจัย
461 612

การคลังทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Finance)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการ ที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน การงบประมาณ
และการคลัง ที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารการศึกษา และศึกษาถึงผลกระทบของการเงินการงบประมาณและการ
คลังที่มีตอการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 5 -

461 613

การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการ รูปแบบการวางแผน วิธีการ
กําหนดเกณฑ และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อการนําไปใชใหเกิดประโยชนในการประเมินโครงการทาง
การศึกษาประเภทตางๆ
461 622

ประเด็นปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย
3(3-0-6)
(Current Issues and Trends in Thai Educational System)
ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยที่ผานมาในอดีต การปรับปรุง
ความเคลื่อนไหว แนวโนม และความคิดใหมๆ ในปจจุบันทั้งในและนอกประเทศ ที่เกี่ยวของและอาจมีผลตอการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

461 623

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)
ศึกษาพัฒนาการตางๆ ของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็ว จนมนุษยตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใน
การคิดและการปฏิบัติเสียใหมใหสอดคลองตองกัน การเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมและการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวชวยใหมนุษยสามารถกําหนดนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการดานการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อาทิ การใหความสนใจกับการบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองคกรทางธุรกิจ (Entrepreneurship) การ
ใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมและพลังงาน ในฐานะที่เปนทุนสําหรับการจัดการศึกษา และระบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทางวิชาการ เปนตน
461 624

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
3(3-0-6)
(Information Technological System for Administration)
ศึกษาหลักการและวิธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของวิทยาการดานนี้ จนสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใหเปนประโยชนสําหรับการบริหารจัดการ
อาทิในดาน การวางแผน การจัดองคการ การสรางทีมงาน การสั่งการ การประสานงานและขอมูล การรายงาน
และการงบประมาณ เปนตน
461 625

พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Supervisory Behavior in Educational Administration)
ศึกษาแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการมา
โดยลําดับ อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษาเชิง
ระบบที่มีความตอเนื่องโดยผูบริหารในองคการทางการศึกษา การวิเคราะหภาวะผูรับการนิเทศเพื่อการเลือกใช
พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยและทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของ
องคกรทางการศึกษา เนนบทบาทของผูบริหารการศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา
461 626

จริยธรรมและมารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร
(Ethics and Social Etiquette for Administrators)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 6 -

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสําหรับการบริหารของผูบริหารการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ รวมตลอดถึงการศึกษาและการปฏิบัติจริงนอกสถานที่
เกี่ยวกับมารยาททางสังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาหลักธรรมของ
ศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรมที่ผูบริหารควรทราบและถือปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
461 632

การศึกษาอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอยางละเอียดลุมลึกตามความสนใจ
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล โดยการแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหความเห็นชอบของอาจารย
461 641

สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Research Design for Educational Administration)
ศึกษางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
โดยการวิเคราะหลักษณะเนื้อหาสาระ วิธีการนํา
ผลการวิจัยไปใช และแนวทางการพัฒนาศาสตรทางการบริหารการศึกษาโดยใชผลการวิจัยเปนเครื่องมือ ดวยการ
จัดกลุมสัมมนาและนําเสนอในการประชุมทางวิชาการรูปแบบตางๆ ทั้งนี้เพื่อการออกแบบและเขียนโครงการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตแตละบุคคล
461 642

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Administration)
การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาดานตางๆ
ที่เปนที่สนใจของกลุมนักศึกษา
461 643

สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Policy and Planning)
การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย และ ปญหาและการแกปญหาทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาใหสัมพันธและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามที่กลุมนักศึกษาสนใจ
461 644

สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
(Seminar on Comparative Educational Administration)
ศึกษาปรัชญา หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาไทย เปรียบเทียบกับประเทศ
ตางๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิสราเอล ญี่ปุน จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี เปนตน

461 645

สัมมนาปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Politics, Economy and Social Problems related to Educational
Administration)

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 7 -

ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ปญหาและการแกปญหาทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มี
ผลกระทบตอการบริหารการศึกษา ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมินระบบการศึกษา
ไทย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสัมพันธและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
(3) การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรอบรู
ในวิชาการตามที่หลักสูตรกําหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะหความรู ตลอดจนการนําไปใชในการวิจัย
ตอไป ดวยการสอบขอเขียน และ สัมภาษณ
(4) วิทยานิพนธ
461 791
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
48 หนวยกิต
(Doctoral Dissertation)
บังคับสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร แบบ 1 โดยนักศึกษาตองไดรับ
การอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหลงทะเบียนในภาคเรียนใดๆ ไดมากกวา 1 ภาคเรียน นักศึกษาจะ
สําเร็จปริญญาไดโดยการลงทะเบียนไดครบ 48 หนวยกิต และตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธซึ่งภาควิชาเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักศึกษาจะตองเสนอวิทยานิพนธที่ได
เรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธดวย
2. หลักสูตร แบบ 2
2.1 แผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่
เนนการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพชั้นสูง จํานวนไมนอยกวา 36
หนวยกิต และกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 33 หนวยกิต รายวิชาดังกลาวนี้สวนหนึ่งกําหนดให
เปนหมวดวิชาสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาองคความรูจากรายวิชาในสาขาวิชาอื่นตามที่เห็น
วาจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานในอนาคตของตนได เปนการบูรณาการองคความรูหลายสาขาเขาดวยกัน
ภายใต ร ะบบการลงทะเบี ย นและการถ า ยโอนผลการศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าอื่ น ในมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น หรื อ
ตางมหาวิทยาลัยที่มีอยู
นอกจากการทําวิทยานิพนธและการศึกษารายวิชา
ตามเงื่อนไขของแผนการศึกษาแลว
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม โดยไมมีหนวยกิตและสอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา
5 หนวยกิต รวมทั้งสอบผานภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาของตนอยางนอยหนึ่งภาษา เวนแตจะไดศึกษาและ/
หรือสอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไข ขอ 32.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2.2 โครงสรางของแผนการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
คอมพิวเตอร (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 8 -

นับหนวยกิต
วิจัย
6 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาแกน/วิชาบังคับเฉพาะสาขา
15 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาสนับสนุน ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
กลุมที่ 1 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมที่ 2 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
(4) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(5) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
69 หนวยกิต

466 520
466 521

2.3 รายละเอียดของหลักสูตร แบบ 2
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน (6 หนวยกิต)
1.1 ภาษาตางประเทศ (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
(English for Doctoral Students in Education 1)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2
(English for Doctoral Students in Education 2)

3(3-0-6)
2(2-0-4)

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไดรับการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศแลว ไมตอง
ลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชานี้ สําหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวจะลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชานี้หรือ
รายวิชาภาษาตางประเทศอื่นที่มีหนวยกิตเทากัน โดยนับหรือไมนับหนวยกิตก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามเงื่อนไขการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2 คอมพิวเตอร (เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต)
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไมนับหนวยกิต และ
สอบไดสัญลักษณ S เทียบไดไมนอยกวา 5 หนวยกิต โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้
461 571
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
5(3-4-8)
(Educational Information Technology)
หรือจากรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
461 561
464 551

461 511
461 512

1.3 วิจัย (6 หนวยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research Methodology for Educational Administration )
วิธีการทางสถิติประยุกตในพฤติกรรมศาสตร
(Applied Statistics in Behavioral Science)
(2) หมวดวิชาแกน/วิชาบังคับเฉพาะสาขา (15 หนวยกิต)
ทฤษฎีองคการและการประยุกตทางการศึกษา
(Organization Theory and Application in Education)
การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
(Educational Policy and Planning Development)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 9 -

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

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

461 513

461 631
461 642

การวางแผนกําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการบริหารการศึกษา
(Manpower Planning and Human Resource Development in Educational
Administration)
การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา
(Internship in Educational Administration)
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on Educational Administration)

3(3-0-6)

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

(3) หมวดวิชาสนับสนุน (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
3.1 กลุมที่ 1 (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
3.2 กลุมที่ 2 (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาเลือกจากตัวอยางรายวิชาเลือกสําหรับหมวดวิชาสนับสนุน ดาน
การบริหารการศึกษา หรือรายวิชาบังคับของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง กลุมวิชาละไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมสองกลุมวิชา
461 514
461 611
461 612
461 613
461 622
461 623
461 624
461 625
461 626
461 632
461 641
461 643

รายวิชาเลือกหมวดวิชาสนับสนุน ดานการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนําในทศวรรษหนา
(Leadership for Next Decade)
การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
(Planning and Education Change)
การคลังทางการศึกษา
(Educational Finance)
การบริหารโครงการ
(Project Management)
ประเด็นปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย
(Current Issues and Trends in Thai Educational System)
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
(Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
(Information Technological System for Management)
พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
(Supervisory Behavior in Educational Administration)
จริยธรรมและมารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร
(Ethics and Social Etiquette for Administrators)
การศึกษาอิสระ
(Independent Study)
สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on Research Design for Educational Administration)
สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา
(Seminar on Educational Policy and Planning Administration)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 10 -

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

461 644
461 645

สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
(Seminar on Comparative Educational Administration)
สัมมนาปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Politics, Economy and Social Problems related to Educational
Administration)

(4) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ใหเปนไปตามนัยแหงขอ 33 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดวยการสอบขอเขียน และสัมภาษณ
461 792

(5) วิทยานิพนธ (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Doctoral Dissertation)

36 หนวยกิต

2.4 คําอธิบายรายวิชา
(1) รายวิ ช าที่ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาอื่ น ต อ งลงทะเบี ย น
เพิ่มเติม
461 401

หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles of Educational Administration)
ศึกษาหลักการวางแผน การจัดรูปโครงการบริหาร การบริหารคณะทํางาน การวินิจฉัย สั่งการ
การประสานงาน การเสนอรายงานและการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งวิวัฒนาการของการบริหาร และระบบ
การศึกษาไทย
461 408

ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
ศึกษาความหมายและความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูนํา ความคาดหวังของสังคมที่
เกี่ยวกับบทบาทของผูนํา ลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา ชนิดของผูนําโดยทั่วไป ตลอดจนผูนําในวงการศึกษา
461 411

การวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Planning)
ศึกษาระบบ และทฤษฎีการวางแผน ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนการศึกษา การประเมินกําลังคน และอัตรารับนักศึกษา การวิเคราะหระหวางการใชจายกับประสิทธิผล
ของการศึกษา การใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ในการวางแผน
461 413

ทฤษฎีการบริหาร
3(3-0-6)
(Theory in Administration)
ศึกษาทฤษฎีการบริหาร ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ กระบวนการบริหาร
พฤติกรรมของผูนํา การจัดองคการโดยเนนธรรมชาติ สวนประกอบและลักษณะขององคการ รูปแบบตางๆ ของการ
ตัดสินใจ และวิธีการวิเคราะห
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 11 -

461 423

หลักและระบบการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Principles and System of Thai Educational Administration)
ศึกษาหลักและระบบการบริหารการศึกษาไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยพิจารณาจากพื้นฐาน
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและเจตคติที่ดี สามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกการบริหารการศึกษาของไทย
464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
ศึ ก ษาปรั ช ญาทางตะวั น ตกที่ เป น พื้ น ฐานของการศึ ก ษา ได แ ก อภิ ป รั ช ญา ญาณวิ ท ยา และ
คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญ คือ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และ
ไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทยเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน

(2) หมวดวิชาพื้นฐาน
2.1 ภาษาตางประเทศ
466 520
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1
3(3-0-6)
(English for Doctoral Students in Education 1)
ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร อานบทความ ขอมูล ขาวสาร วิเคราะห วิจารณ ตีความบทความ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยเปนการสื่อสารขอมูลทางการศึกษาและการบริหาร
466 521

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2
2(2-0-4)
(English for Doctoral Students in Education 2)
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับงานวิชาการ ไดแก การเขียนบทความ การเขียนบทคัดยอ
การเขียนรายงานการศึกษาระดับตางๆตั้งแตเบื้องตนจนถึงการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2.2 คอมพิวเตอร
461 571
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
5(3-4-8)
(Educational Information Technology)
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต และซอฟตแวรประยุกตตางๆ เพื่อใช
ในการบริหารจัดการและการวิจัย ดานการศึกษา การประยุกตระบบฐานความรู ระบบการเรียนแบบอิเลคทรอนิกส
และระบบหนังสืออิเลคทรอนิกส
2.3 วิจัย
464 551
วิธีการทางสถิติประยุกตในพฤติกรรมศาสตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics in Behavioral Science)
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การประยุกตใชวิธีการ
ทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล เนนความสําคัญของการทํานาย การคาดคะเน และการแปลความหมายใน
พฤติกรรมศาสตรเชิงปริมาณ

- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 12 -

461 561

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methodology for Educational Administration)
การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง คุณภาพ การวิจัย
เชิงอนาคต และ การวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและการสุมตัวอยาง การเลือกกรณีศึกษา การสรางเครื่องมือ การ
รวบรวมและการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปญหาในการใชสถิติชั้นสูง การแปลผลและการ
ประเมินผล การสังเคราะหงานวิจัย ตลอดจนการประยุกตใช ในการทําวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(3) หมวดวิชาแกน/วิชาบังคับเฉพาะสาขา
461 511
ทฤษฎีองคการและการประยุกตทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Organization Theory and Application in Education)
ศึกษาทฤษฎีองคการและการบริหารการศึกษาระดับตางๆ
เพื่อมุงไปสูการสรางเทคนิค แนว
ปฏิบัติหรือกลยุทธในการบริหารการศึกษา การจัดองคการทางการศึกษา และการตัดสินใจในการจัดการศึกษา
ภายใตสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมที่แตกตางกัน
461 512

การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Policy and Planning Development)
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนาและกําหนด
นโยบาย การใชนโยบายเพื่อควบคุมการบริหารการศึกษา แบบจําลองในการสรางและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผนการศึกษาประเภท
ตางๆ ทั้งในเรื่องขององคกรที่มีหนาที่รับผิด-ชอบ รูปแบบการวางแผน ระบบการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การกําหนดทางเลือก การทดลองใช การประเมินความเปนไปไดในการนําแผนไปปฏิบัติ การประสานแผนและการ
ประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดนโยบายมีผลในทางการปฏิบัติอยางแทจริง
461 513

การวางแผนกําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Manpower Planning and Human Resource Development in
Educational Administration)
ศึกษาสภาวะปญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยทั่วไป
ยุทธศาสตรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ศึกษารูปแบบกรอบแนวคิดและวิธีการในการพัฒนามนุษยใหเปน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความกาวหนาทางสังคม โดยเนนกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเปน
หลัก รวมทั้งศึกษาการวางแผนกําลังคนในทางการบริหารการศึกษาดวย
461 631

การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
(Internship in Educational Administration)
การสังเกตและวิเคราะหกระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารองคการ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความสามารถในกระบวนการบริหาร ทั้งในแงของทฤษฎีและการปฏิบัติ
การศึกษาดูงานและการสัมมนาเกี่ยวกับความรู และ ประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหาร
461 642

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on Educational Administration)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 13 -

3(2-2-5)

การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาดานตางๆ
ที่เปนที่สนใจของกลุมนักศึกษา
(4) รายวิชาเลือกหมวดวิชาสนับสนุน ดานการบริหารการศึกษา
461 514
ภาวะผูนําในทศวรรษหนา
3(3-0-6)
(Leadership for Next Decade)
ศึกษาขอมูล แนวโนม และ ปจจัยทางสังคมอนาคตที่มีผลตอภาวะผูนํา อิทธิพลของสถาบันและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมทั้งภายในและตางประเทศที่มีผลตอภาวะผูนํา ตลอดจนการพัฒนาภาวะผูนําในสังคมโลกที่มี
ความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
461 611

การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Planning and Education Change)
ศึกษาพัฒนาการตางๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนมีผลกระทบตอการศึกษา
อาทิ สิ่งแวดลอมและพลังงาน ระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการองคกรทางการศึกษาในฐานะองคกรทาง
ธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวางแผนกําลังคนในสาขาวิชาตางๆ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลให
มนุษยตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
การวางแผนจะเขามามีสวนรวมหรือมี
บทบาทในการกําหนดและแกไขใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
ทั้งในเชิงวิธีการและในสวนที่เปนปจจัย
461 612

การคลังทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Finance)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการ ที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน การงบประมาณ
และการคลัง ที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารการศึกษา และศึกษาถึงผลกระทบของการเงินการงบประมาณและการ
คลังที่มีตอการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา
461 613

การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการ รูปแบบการวางแผน วิธีการ
กําหนดเกณฑ และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อการนําไปใชใหเกิดประโยชนในการประเมินโครงการทาง
การศึกษาประเภทตางๆ
461 622

ประเด็นปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย
3(3-0-6)
(Current Issues and Trends in Thai Educational System)
ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยที่ผานมาในอดีต การปรับปรุง
ความเคลื่อนไหว แนวโนม และความคิดใหมๆในปจจุบันทั้งในและนอกประเทศ ที่เกี่ยวของและอาจมีผลตอการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
461 623

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
(Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 14 -

3(3-0-6)

ศึกษาพัฒนาการตางๆของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็ว จนมนุษยตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใน
การคิดและการปฏิบัติเสียใหมใหสอดคลองตองกัน การเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมและการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวชวยใหมนุษยสามารถกําหนดนวัตกรรมใหมๆ ขึ้น
เพื่อการบริหารจัดการดานการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การใหความสนใจกับ การบริหารจัดการการศึกษาในฐานะองคกรทางธุรกิจ
(Entrepreneurship) การใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมและพลังงาน ในฐานะที่เปนทุนสําหรับการจัดการศึกษา และ
ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทางวิชาการ เปนตน
461 624

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
3(3-0-6)
(Information Technological System for Administration)
ศึกษาหลักการและวิธีการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของวิทยาการดานนี้ จนสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใหเปนประโยชนสําหรับการบริหารจัดการ
อาทิในดาน การวางแผน การจัดองคการ การสรางทีมงาน การสั่งการ การประสานงานและขอมูล การรายงาน
และการงบประมาณ เปนตน
461 625

พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Supervisory Behavior in Educational Administration)
ศึกษาแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการมา
โดยลําดับ อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษาเชิง
ระบบที่มีความตอเนื่องโดยผูบริหารในองคการทางการศึกษา การวิเคราะหภาวะผูรับการนิเทศเพื่อการเลือกใช
พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยและทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพขององคกร
ทางการศึกษา เนนบทบาทของผูบริหารการศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา
461 626

จริยธรรมและมารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร
3(3-0-6)
(Ethics and Social Etiquette for Administrators)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสําหรับการบริหารของผูบริหารการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ รวมตลอดถึงการศึกษาและการปฏิบัติจริงนอกสถานที่
เกี่ยวกับมารยาททางสังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาหลักธรรมของ
ศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรม ที่ผูบริหารควรทราบและถือปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
461 632

การศึกษาอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอยางละเอียดลุมลึกตามความสนใจ
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล โดยการแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหความเห็นชอบของอาจารย

461 641

สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Research Design for Educational Administration)
ศึกษางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยการวิเคราะหลักษณะเนื้อหาสาระ วิธีการนํา
ผลการวิจัยไปใช และแนวทางการพัฒนาศาสตรทางการบริหารการศึกษาโดยใชผลการวิจัยเปนเครื่องมือ ดวยการ
- ป.เอก การบริหารการศึกษา หนา 15 -

จั ด กลุ ม สั ม มนาและนํ า เสนอในการประชุ ม ทางวิ ช าการรู ป แบบต า งๆ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การออกแบบและเขี ย น
โครงการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตแตละบุคคล
461 643

สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Educational Policy and Planning)
การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย และปญหาและการแกปญหา ทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาใหสัมพันธและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามที่กลุมนักศึกษาสนใจ
461 644

สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
(Seminar on Comparative Educational Administration)
ศึกษาปรัชญา หลักการ และ แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาไทย เปรียบเทียบกับประเทศ
ตางๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิสราเอล ญี่ปุน จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี เปนตน
461 645

สัมมนาปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Politics, Economy and Social Problems related to
Educational Administration)
ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ปญหาและการแกปญหาทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มี
ผลกระทบตอการบริหารการศึกษา ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมินระบบการศึกษา
ไทย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสัมพันธและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
(5) การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรอบรู
ในวิชาการตามที่หลักสูตรกําหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะหความรู ตลอดจนการนําไปใชในการวิจัย
ตอไป ดวยการสอบขอเขียน และ สัมภาษณ
(6) วิทยานิพนธ
461 792
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36 หนวยกิต
(Doctoral Dissertation)
บังคับสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร แบบ 2 โดยนักศึกษาตองไดรับ
การอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหลงทะเบียนในภาคเรียนใดๆ ไดมากกวา 1 ภาคเรียน นักศึกษาจะ
สําเร็จปริญญาไดโดยการลงทะเบียนไดครบ 36 หนวยกิต และตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธซึ่งภาควิชาเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง คณะกรรมการดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักศึกษาจะตองเสนอวิทยานิพนธที่ได
เรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธดวย
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