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วัตถุประสงค ์
1. ผลิตมหาบัณฑติให้มีองคค์วามรู้ด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา และ

องคค์วามรู้ด้านสถิติและการวิจยั 
2. ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชพี 
3. ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบในการประกอบวชิาชีพ 
4. ผลิตมหาบัณฑติให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพก าหนด  

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัการศึกษาที่

มหาวิทยาลยัศิลปากรรับรอง 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ

มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในกรณีทีผู่้สมัครมีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาการบริหารการศึกษา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)  

มี 3 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี ้
 

กลุ่มวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  9* 6 6 
กลุ่มวิชาหลัก  6* 24 24 
กลุ่มวิชาเลือก  - - 9 
วิทยานพินธ์  36 12 - 
การค้นคว้าอิสระ  - - 3 
หน่วยกิตรวม 36 42 42 

* ลงทะเบียนโดยไมน่ับหน่วยกติรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U   
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การสอบประมวลความรอบรู้ 
นักศึกษาทุกแผนการศึกษาจะตอ้งสอบประมวลความรอบรู้ โดยก าหนดคุณสมบตัิของผู้มีสิทธสิอบ

และสายวิชาที่สอบ ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 

1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องศึกษามาแลว้ไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษาและสอบผา่นรายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2  

ภาคการศึกษา 
3. นักศึกษาแผน ข จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวชิาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

2. สายวิชาที่สอบ คือ 
2.1 สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
2.2 สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษาและการนิเทศ 
2.3 สายวิชาเลือกทางสถิติและการวิจัย 

 
รายวิชาและหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึง่ของหลักสูตร และวัดผล

การศึกษาเป็น S หรือ U) จ านวนไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1 วิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต  

461 401   สถิติส าหรับการวิจัยทางการบรหิารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Administration Research)  
 

1.2 วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
461 402     วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Research Methodology in Educational Administration) 
461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators I) 
461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators II) 
461 428   การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Comparative Study of Educational Administration in  
 The ASEAN Community) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
 

2. กลุ่มวิชาหลัก (ศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตร และวัดผลการศึกษา
เป็น S หรือ U) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 3 หน่วยกิต   
461 410  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Administration)  
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2.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต   
461 417   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา           3(2-2-5) 
 (Practicum in Educational Administration) 
 

3. วิทยานิพนธ์  
461 430        วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
 (Thesis)     
   

แผน ก แบบ ก 2  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1 วิชาบังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต  
461 401   สถิติส าหรับการวิจัยทางการบรหิารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Administration Research)  
 

1.2 วิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
461 402     วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Research Methodology in Educational Administration) 
461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators I) 
461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators II) 
461 420     ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา              3(3-0-6) 
 (Educational Philosophy for Educational Administration)  
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
 (Foundation in Education for Administrators)            
461 422   ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศกึษา 3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Supervision)  
461 423     กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Laws) 
461 424     สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                            3(2-2-5)  
 (Seminar on Trends in Thai Educational Administration)  
461 425     สัมมนาการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Administration and Conservation  
 of Energy and Environment) 
461 426     การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 
 (Social Responsibility Administration) 
461 427     ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา                       3(3-0-6) 
 (Management Information System for School Administrators)  
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461 428   การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Comparative Study of Educational Administration in  
 The ASEAN Community) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
 

2. กลุ่มวิชาหลัก  จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต   

461 410  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Administration)  
461 411   การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Educational System Analysis)  
461 412   การบริหารนโยบายและกลยุทธก์ารศึกษา         3(3-0-6)  
 (Policy and Strategic Management in Education)  
461 413   การบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้         3(3-0-6)  
 (Curriculum and Instruction Administration)  
461 414  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Human Resources Management in Education)  
461 415  การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป          3(3-0-6)  
 (Budget, Finance and General Administration)  
461 416   การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(3-0-6)  
 (Research and Academic Services Administration) 
   

2.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต   
461 417   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา           3(2-2-5) 
 (Practicum in Educational Administration) 
 

3. วิทยานิพนธ์  
461 431       วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
 (Thesis) 
 

แผน ข  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1 วิชาบังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต  
461 401   สถิติส าหรับการวิจัยทางการบรหิารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Administration Research)  
 

1.2 วิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
461 402     วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Research Methodology in Educational Administration) 
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461 403 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators I) 
461 404 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Educational Administrators II) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
 

2. กลุ่มวิชาหลัก  จ านวนไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต   

461 410  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Administration)  
461 411   การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Educational System Analysis)  
461 412   การบริหารนโยบายและกลยุทธก์ารศึกษา         3(3-0-6)  
 (Policy and Strategic Management in Education)  
461 413   การบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้         3(3-0-6)  
 (Curriculum and Instruction Administration) 
461 414  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Human Resources Management in Education)  
461 415  การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป          3(3-0-6)  
 (Budget, Finance and General Administration)  
461 416   การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(3-0-6)  
 (Research and Academic Services Administration) 
 

2.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต   
461 417   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา           3(2-2-5) 
 (Practicum in Educational Administration) 
 

3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
461 420     ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา              3(3-0-6) 
 (Educational Philosophy for Educational Administration)  
461 421 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
 (Foundation in Education for Administrators)            
461 422   ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศกึษา 3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Supervision)  
461 423     กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Laws) 
461 424     สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                            3(2-2-5)  
 (Seminar on Trends in Thai Educational Administration)  
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461 425     สัมมนาการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Administration and Conservation  
 of Energy and Environment) 
461 426     การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 
 (Social Responsibility Administration) 
461 427     ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา                       3(3-0-6) 
 (Management Information System for School Administrators)  
461 428   การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Comparative Study of Educational Administration in  
 The ASEAN Community) 
 

4. การค้นคว้าอิสระ  
461 432        การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
 (Independent Study)        
 
ค าอธิบายรายวิชา 
เลขประจ ารายวชิา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
461 401   สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Administration Research)  
 หลักสถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การประมาณค่า
ประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากรและตัวอย่างการวิเคราะห์ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการทดสอบด้วยสถิติ
แบบนอนพาราเมตริก เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 Principles of descriptive statistics, probability theory, population and sampling 
techniques, parameter estimation, hypothesis testing, difference testing of population and 
sample mean, regression analysis and correlation, analysis of variance, analysis of covariance, 
non-parametric statistics testing for educational administration and research in educational 
administration.   
 
461 402   วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Research Methodology in Educational Administration) 
 วิชาบังคับก่อน: 461 401 สถิติส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 มโนทัศน์ของการวิจัยในฐานะที่เป็นกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ของสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และในฐานะกระบวนการเชิงระบบ วิธีวิจัยแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้ง
ในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การเขียนโครงการวิจัย   การก าหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัว
แปรประชากรและวิธีเลือกตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัย ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย
  
 



หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  หน้า 7 

 Research conception as the procedure of knowledge seeking in educational 
administration and as a systemic process, qualitative and quantitative research methodology for 
educational administration; research proposals, problem statement, hypothesis, variables, 
population and sampling technique, research instruments, data gathering and processing, 
research analysis presentation, conclusion of  findings, research writing and research evaluation.  
 
461 403   ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 1 3(3-0-6)  
 (English for Educational Administrators I)  
 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ในการสื่อสารและการค้นคว้าทางวิชาการ  
 English skills development for educational administrators and practice in basic 
level of English for communication and inquiry.     
 
461 404  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 2 3(3-0-6)  
 (English for Educational Administrators II)  
 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ในการสื่อสาร รายงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
 English skills development for educational administrators for exercising basic 
level of English for communication, reports and academic presentations.      
 
461 410  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา          3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Administration)  
 ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง 
การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น า จิตวิทยาการบริหาร การเจรจาต่อรอง ภารกิจการบริหารการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารคุณภาพการศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  การวิเคราะห์ทฤษฎี
และหลักการบริหารการศึกษา  
 Theories, models and system of educational administration, change 
management, conflict management, risk management, leadership, administrational psychology, 
negotiation, educational functions, school administration, relevant laws and regulations, 
educational quality management, management of information system for administration, morals, 
ethics, code of ethic for educational administrators and school administrators, theories and 
principles of educational administration analysis.    
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461 411   การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Educational System Analysis)  
 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ระบบการศึกษา การวิเคราะห์การบริหารระบบการศึกษากับ
ความเชื่อมโยงกับระบบอื่นในสังคม การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีปรัชญาการ
พัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอย่างมีเอกภาพ และหลากหลายในการปฏิบัติ  
 Theories and educational system critique, the analysis of educational 
management and other social systems, the development of education for sustainable economy, 
society and environment, the development of educational administration systems for good 
citizenship and participation in democracy, international understanding, creativity in educational 
administration, improving administration of educational systems and philosophy of 
administration of educational systems  with unity and diversity  practice  
 
461 412   การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6)  
 (Policy and Strategic Management in Education)  
 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษา ปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย
การศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การศึกษาตามบริบทระดบัมหภาคและภูมิสังคม ปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการ การ
น าแผนกลยุทธ์ การศึกษาสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติการประเมิน ปรับปรุงนโยบาย แผนกลยุทธ์การศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 Theories and education policy critique, formulating and improving education 
policy, theories of educational administration strategies, the formulation of education policy and 
strategies for sustainable development, planning programming in educational strategic plan 
based on macro and socio-graphic contexts, setting plans/programs,  implementation and 
improvement of an educational strategic plan, policy evaluation, and educational quality 
assurance  
 
461 413   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                               3(3-0-6)  
 (Curriculum and Instruction Administration)  
 ทฤษฎีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปฏิบัติการ
ประเมินและปรับปรุง การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้  
 Curriculum theories and instructional management, learning resources and 
environment management for  enhancing instruction, supervision for curriculum development, 
learning management and learning society, innovation and technology management for 
curriculum and instruction, curriculum and instruction management for special needs students, 
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management of co-curriculum activities, students affairs, evaluation and improvement for 
curriculum and instruction management. 
  
461 414   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา       3(3-0-6)  
 (Human Resources Management in Education)  
 ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา  
 Theories and models of management , educational human resource 
development, innovation and technology in educational human resource management, 
empowering management of teachers and educational personnel, moral principles, ethics, and 
code of conduct in educational human resources management, legal regulations related to 
educational human resources management, evaluation and improvement for educational 
human resources management.   
 
461 415   การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป                                3(3-0-6)  
 (Budget, Finance  and General Administration)  
 การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารงบประมาณ
การเงิน และการพัสดุ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การบริหารส านักงาน 
การประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไป ปฏิบัติกา รประเมินและ
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป  
 Budget, finance, and asset administration related to innovation and technology, 
morals, ethics, office management, public and community relationships, school plant, school 
environment and school facilities for learning, budget, finance and general administration laws 
and regulations, evaluation and improvement for budget, finance and general administration.  
 
461 416   การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(3-0-6)  
 (Research and Academic Services Administration)  
 ทฤษฎี หลักการและรูปแบบการวิจัยการศึกษาและการบริการวิชาการ การบริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 
จรรยาบรรณนักวิจัย และบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริการวิชาการ การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการวิจัยและการบริการวิชาการ ปฏิบัติการจัดท าโครงการวิจัยและการบริการวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ  
 Theories, principles and model of educational research and academic services, 
research administration, creativity and intelligence asset for educational quality development, 
academic services administration for community development, researcher code of conduct, 
related laws and regulation of research and academic services, need assessment of research 
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and academic services,  research project performance and creative academic service, evaluation 
and improvement for research project and academic services project.  
 
461 417   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา       3(2-2-5)  
 (Practicum in Educational Administration)  
 บูรณาการการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 50) และการบริหารการศึกษา  
(ร้อยละ 50) ในสถานศึกษาและส านักงานการศึกษาที่มิใช่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ฝึกระหว่างเรียน และต้องเป็น
สถานที่ปฏิบัติการบริหารที่คุรุสภารับรองโดยครอบคลุม การฝึกปฏิบัติการบริหาร ดังนี้  การบริหารนโยบายและ
กลยุทธ์การศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  การ
บริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป  การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกความ
เป็นผู้น าการจัดกิจกรรมทางการบริหารการศึกษา และศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาใน และหรือต่างประเทศ  
 Integrated practicum in school administration (50%) and educational 
administration in school and educational office beyond the students work place accredited  by 
a teacher council covering; education policy and strategic management, curriculum and 
instruction management , educational human resource development, budget finance and 
general administration,  research and academic services administration, include the practicum in 
leadership, education  administration activities and  local and international internships.   
 
461 420   ปรัชญาการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษา              3(3-0-6)  
 (Educational Philosophy for Educational Administration)  
 ปรัชญาทางตะวันตกที่เป็นพื้นฐานของการศึกษา ได้แก่  อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
ของลัทธิปรัชญาต่างๆ ปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธธรรมที่เป็นแกนส าคัญ คือ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท หลัก
ขันธ์ห้า และหลักไตรลักษณ์ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทยเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการศึกษา และ
การบริหารการศึกษา  
 Metaphysics, epistemology and axiology in western philosophical foundations of 
education, oriental philosophy especially the principles of Buddhist Dhamma; the four noble 
truths, dependent origination, the five principles of existence and the three fold characteristics 
as well as Thai culture for setting educational policy and education administration.   
 
461 421   ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)  
 (Foundation in Education for Administrator)  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา การศึกษา 
นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารจัดการศึกษา การบริหารทรัพยากร การประกันคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยทาง
การศึกษา คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร การวัดผลและประเมินผล และจิตวิทยาการศึกษา  
 Philosophical foundations in education, principles and process of education 
administration, educational management policy and planning, human resources management, 
quality assurance in education, education supervision, curriculum development and teaching, 
technology management, educational research, professional codes of conduct for administrator, 
assessment and evaluation, and educational psychology.  
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461 422   ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา  3(3-0-6)  
 (Theory and Principle of Educational Supervision)  
 ทฤษฎี รูปแบบ และระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น า จิตวิทยาการนิเทศ การเจรจาต่อรอง ภารกิจการนิเทศการศึกษา และ
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการนิเทศ
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการนิเทศ
การศึกษา  
 Theories and models of educational supervision systems, change management, 
conflict management, risk management, leadership, psychology of supervision, negotiation, 
supervision mission and related legal regulation, educational quality assurance and educational 
information system for educational supervision, moral, ethics and supervisor code of conduct, 
supervision theories and principles analysis.     
 
461 423   กฎหมายการศึกษา  3(3-0-6)  
 (Educational Laws)  
 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทางการศึกษา การปฏิบัติงานทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ กฎกระทรวง หลักการที่ได้มาจากกระบวนวิธีทาง
กฎหมายในการออกระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  
 Laws related to educational administration and education acts, edicts, 
regulations, ministry regulations, principles of law process for school regulation and education 
office.  
 
461 424   สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาไทย                                         3(2-2-5)  
 (Seminar on Trends in Thai Educational Administration)  
 แนวโน้มการบริหารการศึกษาไทยเกี่ยวกับปัจจัยอันเป็นพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 
แนวความคิดทางการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ โลกาภิวัตน์  สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ประชากร นโยบายของรัฐบาล และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทย 
 Trends in Thai educational administration  influence  change of concepts for 
educational administration in Thailand, such as globalization, society, politics, culture, 
environment, population, public policy and advantage of educational innovation for Thai 
education. 
 
461 425   สัมมนาการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม               3(2-2-5)  
 (Seminar on Educational Administration and Conservation  
 of Energy and Environment)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบทบาทของ
ผู้บริหารในการน าองค์ความรู้ในวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งในด้านความตระหนัก องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมาใช้ส าหรับการบริหาร สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนตลอดไป  



หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  หน้า 12 

 The relation between educational administration and energy conservation and 
environment, role of administrators for implementing the knowledge of environmental study, 
including awareness, body of knowledge, and behavioral change in educational institutes 
administration for energy conservation and sustainable environment.   
 
461 426   การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Social Responsibility Administration)  
 หลักการและแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และสภาพแวดล้อม 
รวมถึงบริบทต่างๆ ทางสังคม แนวทางการน าหลักการและแนวคิดที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principles and concepts of social responsibility concerning morals, ethics,  
environment, and social contexts. The guideline of principles and concepts apply for task 
performance in daily–life.  
 
461 427   ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา                          3(3-0-6)  
 (Management Information System for School Administrators)   
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย 
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบสารสนเทศกับการบริหาร ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  
 Foundation of information technology, computer technology, network 
technology, characteristic of information system utilization of developing information system, 
related information system and management, databases, database management, analysis and 
design of information systems, management information system network, educational 
management information system, impact of  information technology and trend of information 
technology in the future.    
 
461 428     การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารการศึกษาในประชาคมอาเซียน             3(3-0-6)  
 (Comparative Study of Educational Administration in The ASEAN Community)  
 การเปรียบเทียบบริบททางการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน   
 Comparative study on educational contexts, administrative systems of  countries 
in the ASEAN community.  
 
461 430     วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)                                                                    
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 
และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
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 Student’s individual research to acquire knowledge based upon the student’s 
interest in the form of a research report.  
 
461 431     วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)                                                                     
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 
และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
 Student’s individual research to acquire knowledge based upon the student’s 
interest in the form of a research report accordingly. 
  
461 432  การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 เป็นการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยและมีการน าเสนอรายงานผลการค้นคว้าภายใต้การบรรยาย การแนะน า การดูแล และการ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 Independent study to acquire the body of knowledge in educational 
administration based on research methodology and reporting under the tutelage and 
supervision of an advisor.       
 
466 500     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต       2(2-0-4)  
 (English for Graduate Students in Education) 
 เงื่อนไข: ส าหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งข้อ 32.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
 ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาสามารถเลือกเรียน  
 รายวิชาภาษาอังกฤษ 461 403 หรือ 461 404 แทนก็ได้  
 การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านเอกสารทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาจะได้ฝึก และท าความคุ้นเคยกับการอ่านเอกสารประเภทต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา      
 The development of students’ reading ability. They are to read academic 
articles in English in order to practice reading and to familiarize themselves with selections 
concerning their major subjects.  
 


