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วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป: เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหเปนนักบริหาร และเปน
ผูนําทางการศึกษาที่พึงประสงค และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคเฉพาะ:
1. เพื่อเตรียมบุคคลที่จะเขารับตําแหนงทางการบริหารการศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมวิทยฐานะของผูบริหารการศึกษา ในทองถิ่นและภูมิภาคใหสูงขึ้น
3. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเขาใจหลักการบริหาร ทฤษฎี และนําไปปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
4. เพื่อใหผูเขารับการศึกษาสามารถใชหลักและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาไปวางแผน และพัฒนา
การศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. จะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2. จะตองมีประสบการณการทํางานในวงการศึกษาหลังจบปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 2 ป
และ/หรือตองเปนผูกําลังดํารงตําแหนงบริหาร หรือเคยดํารงตําแหนงบริหารมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ถาจบปริญญาตรีสาขาอื่น นอกเหนือจากปริญญาตรีทางการศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษา หรือภาควิชากําหนดใหเปนการเพิ่มเติมในปแรกที่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 3 รายวิชา โดยไมนับหนวยกิตและไดรับผลการศึกษาเปน S รายวิชาที่กําหนดใหเรียนเพิ่มเติม ไดแก
รายวิชาตอไปนี้
462 201
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
462 202
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(General Methods of Teaching)
463 101
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
464 112
การศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Education)
- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 1 -

464 230

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
4. การพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลววาจะตรงกับสาขาวิชาดานใด ใหอยูในดุลพินิจของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
5. เปนผูสอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
8
วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
หมวดวิชาแกน
24
วิชาบังคับ
17 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12
แผน ข
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
วิชาบังคับ
วิชาเลือก ไมนอยกวา
หมวดวิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก ไมนอยกวา
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
มหาบัณฑิตนิพนธ (มีคาเทียบเทา)

แบงเปน 2 แผนการศึกษา คือ

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

10 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
26 หนวยกิต
20 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู (Comprehensive Examination)
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายหลังจากที่ไดเรียน
และสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรครบทุกรายวิชา (36 หนวยกิต)
สายวิชาที่บังคับใหสอบคือ สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา และใหเลือกสอบอีก 1
สายวิชา จากสายวิชาดังตอไปนี้
ก. สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษาและการนิเทศ
ข. สายวิชาเลือกพื้นฐานทางสังคม
2. นักศึกษาที่เขาเรียนแผน ข มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายหลังจากที่ไดเรียนและสอบผาน
รายวิชาตามหลักสูตรครบทุกรายวิชา (42 หนวยกิต)
สายวิชาที่บังคับใหสอบคือ สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา และใหเลือกสอบอีก 2
สายวิชา จากสายวิชาดังตอไปนี้
- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 2 -

ก. สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษาและนิเทศ
ข. สายวิชาเลือกพื้นฐานทางสังคม
ค. สายวิชาเลือกทางสถิติและการวิจัย
รายวิชาและหนวยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 8 หนวยกิต และแผน ข จํานวน 10 หนวยกิต
วิชาบังคับ
สําหรับแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 6 หนวยกิต
464 451
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
464 460
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
สําหรับแผน ข จํานวน 5 หนวยกิต
พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
(Philosophical Foundations of Education)
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

464 411
464 460

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

วิชาเลือก สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 2 หนวยกิต และสําหรับแผน ข ไมนอยกวา
5 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
461 404
หลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
(Principles of Education for Social Development)
462 401
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
(Foundations of Curriculum Development)
>
464 411
พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
464 417
สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Sociology of Education)
464 419
แนวโนมการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Trends in Thai Education)
>>
464 451
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
464 452
สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)

>

ใหเลือกสําหรับแผน ก แบบ ก 2
ใหเลือกสําหรับแผน ข

>>

- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 3 -

หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 24 หนวยกิต และแผน ข จํานวน 26 หนวยกิต
วิชาบังคับ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 17 หนวยกิต และสําหรับแผน ข 20 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
461 401
หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles of Educational Administration)
461 407
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Laws)
461 408
ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
>
461 411
การวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Planning)
461 412
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Personnel Administration)
461 413
ทฤษฎีการบริหาร
3(3-0-6)
(Theory in Administration)
461 414
การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน
2(2-0-4)
(School Finance and Business Management)
461 416
การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
(Practicum in Educational Administration)
วิชาเลือก สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 7 หนวยกิต และสําหรับแผน ข ไมนอยกวา 6
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
461 301>>
การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
>>
461 302
การสังเกตการบริหารงานโรงเรียน
2(1-2-3)
(School Administration Observation)
461 402
การบริหารโรงเรียนประถม
2(2-0-4)
(Elementary School Administration)
461 403
การบริหารโรงเรียนมัธยม
2(2-0-4)
(Secondary School Administration)
461 405
การบริหารกิจกรรมนักเรียน
2(2-0-4)
(Student Activities Administration)
461 406
การวางแผนอาคารสถานที่โรงเรียน
2(2-0-4)
(School Plant Planning)
461 409
การจําลองแบบการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
(Simulated Educational Administration)
>

บังคับสําหรับแผน ข
ใหเลือกสําหรับแผน ก แบบ ก 2

>>

- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 4 -

461 410

การศึกษารายบุคคล
(Individual Study)
การวางแผนการศึกษา
(Educational Planning)
ปญหาการนิเทศการบริหารการศึกษา
(Problems in Supervision of Educational Administration)
สัมมนาปญหาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Problems of Educational Administration)
สัมมนาความสัมพันธภายนอกโรงเรียน
(Seminar in External School Relations)
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Basic Educational Administration)
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
(Curriculum and Instructional Administration)
การประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance in Education)
ผูบริหารการศึกษากับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
(Educational Administrators and Conservation of Energy and Environment)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
(Information Technological System for Administration)

461 411>
461 415
461 417
461 418
461 419
461 420
461 421
461 422
461 623

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 4 หนวยกิต และแผน ข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปนวิชาเลือกในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปของหลักสูตรนี้ หรือ
รายวิชาอื่นจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร หรือจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาอื่นๆ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยเปดสอนได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก 2
461 430
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Thesis)

12 หนวยกิต

มหาบัณฑิตนิพนธ สําหรับแผน ข
461 429
มหาบัณฑิตนิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Master's Report)

6 หนวยกิต

วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา
466 422
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเทา)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
ทั้ ง นี้ ผู ที่ ล งเรี ย นวิ ช านี้ นั้ น
ไม นั บ หน ว ยกิ ต ให และมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การยกเว น ไม ต อ งสอบ
ภาษาตางประเทศ
>

ใหเลือกสําหรับแผน ก แบบ ก 2
- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 5 -

คําอธิบายรายวิชา
เลขประจําวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
461 301
การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
ศึกษาประวัติการนิเทศการศึกษา แนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการนิเทศและกลวิธีการนิเทศการศึกษา
ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของผูนิเทศระดับตางๆ
461 302

การสังเกตการบริหารงานโรงเรียน
2(1-2-3)
(School Administration Observation)
สั ง เกตและร ว มมื อ ในการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การวางแผนงานโรงเรี ย น การ
บริหารงานบุคคล การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยประโยชนในโรงเรียน และความสัมพันธ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อรูถึงปญหาในการบริหารโรงเรียนและแนวทางแกไขปญหา และใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมกับผูบริหารโรงเรียนที่ไปสังเกตการบริหารงานสัปดาหละครั้ง
461 401

หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles of Educational Administration)
ศึกษาหลักการวางแผน การจัดรูปโครงการบริหาร การบริหารคณะทํางานการวินิจฉัย สั่งการ
การประสานงาน การเสนอรายงานและการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งวิวัฒนาการของการบริหาร และระบบการศึกษา
ของไทย
461 402

การบริหารโรงเรียนประถม
2(2-0-4)
(Elementary School Administration)
ศึกษาประวัติและปรัชญาการบริหารโรงเรียนประถม
แนวโนมของการจัดและพัฒนาการ
ประถมศึกษา โดยเนนระบบการประถมศึกษาของประเทศไทย การจัดระบบงานบริหาร อํานาจและหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียน ตลอดจนการกําหนดและการมอบอํานาจหนาที่ในการปฏิบัตงิ านบริหาร

461 403

การบริหารโรงเรียนมัธยม
2(2-0-4)
(Secondary School Administration)
ศึกษาหลักการบริหารโรงเรียนมัธยม แนวโนมของการจัดและพัฒนาการมัธยมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จุดประสงคการจัดระบบงาน อํานาจและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตลอดจนการกําหนดและการมอบอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน โดยเนนระบบการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
461 404

หลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
(Principles of Education for Social Development)
ศึกษาหลักของการศึกษาดวยการสํารวจพื้นฐานทางสังคม ปรัชญา จิตวิทยาและประวัติศาสตร
ของไทย
เนนใหเขาใจความหมายของการศึกษาและใหเกิดมโนทัศนเรื่องความสําคัญของการศึกษา ศึกษา
อิทธิพลตางๆ ที่เราการพัฒนาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ทางการศึกษา ทั้งในดานเศรษฐกิจ จิตวิทยาและ
สังคม รวมทั้งศึกษาผลงานการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมไทย และสรางความมั่นคง
ใหแกประเทศชาติ
- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 6 -

461 405

การบริหารกิจกรรมนักเรียน
2(2-0-4)
(Student Activities Administration)
ศึกษาวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักเรียน วิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมนักเรียน ชนิดของ
กิจกรรมนักเรียนที่พึงจัดใหมีในโรงเรียนระดับตางๆ การจัดครูที่ปรึกษาใหกับฝายกิจกรรมนักเรียน วิธีการ
ประเมินผล กิจกรรมนักเรียนตางๆ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของผูบริหารในการจัดกิจกรรม
นักเรียน
461 406

การวางแผนอาคารสถานที่โรงเรียน
2(2-0-4)
(School Plant Planning)
ศึกษาการจัดอาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการวางผังบริเวณสถานศึกษา และ
อาคารเรียนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม พื้นที่ และอาณาเขต เพื่อประโยชนแกผูใชบริการไดหลายดาน ศึกษางาน
กอสรางเบื้องตน การปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ใชศึกษาและใชปฏิบัติการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพตลอดจนศึกษา
การเปรียบเทียบแผนผัง บริเวณและแบบแปลนอาคารเรียน รวมทั้งอาคารที่ใชปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ทั้งในสวนดี และสวนที่บกพรองเพื่อการปรับปรุงและแกไขใหดียิ่งขึ้น
461 407

กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Laws)
ศึกษากฎหมาย และพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานควบคุมการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หลักการที่ไดมาจากกระบวนวิธีทาง
กฎหมายขั้นมูลฐาน และหลักการในการออกระเบียบขอบังคับของโรงเรียน

461 408

ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
ศึกษาความหมายและความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูนํา ความคาดหวังของสังคมที่
เกี่ยวกับบทบาทของผูนํา ลักษณะและพฤติกรรมของผูนําชนิดของผูนําโดยทั่วไป ตลอดจนผูนําในวงการศึกษา
461 409

การจําลองแบบการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
(Simulated Educational Administration)
ศึกษาจากการจําลองแบบงานของผูบริหาร โดยมุงที่การสํารวจเทคนิคตางๆ กระบวนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหตนเองของนักศึกษา ดวยการประยุกตแนวทางและทฤษฎี
461 410

การศึกษารายบุคคล
2(2-0-4)
(Individual Study)
ศึกษาเรื่องที่ผูเรียนสนใจโดยลําพัง เปนรายบุคคล หรือเปนกลุม โดยการแนะนําและควบคุมของ
อาจารยภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษาคนใดคนหนึ่ง

461 411

การวางแผนการศึกษา
(Educational Planning)

- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 7 -

3(3-0-6)

ศึกษาระบบ และทฤษฎีการวางแผน ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนการศึกษา การประเมินกําลังคนและอัตรารับนักเรียน การวิเคราะหระหวางการใชจายกับประสิทธิผล
ของการศึกษา การใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ในการวางแผนงาน
461 412

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Personnel Administration)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการบริหารงานบุคคล การวางแผนการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร การจําแนกตําแหนงการจูงใจและบํารุงขวัญ การบําเหน็จความชอบ การโอนยาย วินัยและการ
ลงโทษ การใหสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
461 413

ทฤษฎีการบริหาร
3(3-0-6)
(Theory in Administration)
ศึกษาทฤษฎีการบริ หาร
ความสัม พันธ ระหว างทฤษฎี กับการปฏิบัติกระบวนการบริหาร
พฤติกรรมของผูนํา การจัดองคการโดยเนนธรรมชาติ สวนประกอบและลักษณะขององคการรูปแบบตางๆ ของการ
ตัดสินใจ และวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริหาร
461 414

การเงินและการจัดธุรการในโรงเรียน
2(2-0-4)
(School Finance and Business Management)
ศึกษาวิธีจัดและดําเนินงาน การเงิน การงบประมาณ งานธุรการของโรงเรียน และระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ
461 415

ปญหาการนิเทศการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
(Problems in Supervision of Educational Administration)
วิชาบังคับกอน: 461 301 การนิเทศการศึกษา
ศึกษาและวิเคราะหปญหา การนิเทศการศึกษา ปญหาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
และแนวโนมในการนิเทศการศึกษา แนวทางการแกปญหาตลอดจนผลการวิจัยดานการนิเทศและการบริหาร

461 416

การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
(Practicum in Educational Administration)
สรางประสบการณดวยการฝกการปฏิบัติงาน กับดานการบริหารการศึกษา การนิเทศ การสอน
รวมทั้งปญหาขององคกร การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจ และกิจกรรมการบริหารอื่นๆ ตามที่ผูสอน
กําหนดและมีการศึกษานอกสถานที่
461 417

สัมมนาปญหาการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
(Seminar in Problems of Educational Administration)
ศึกษาปญหาทั่วไป ปญหาเฉพาะเรื่องในการบริหารการศึกษา อภิปรายปญหาตางๆ โดยการนํา
ทฤษฎีและผลการวิจัยมาใชในการอภิปรายและแกปญหา

- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 8 -

461 418

สัมมนาความสัมพันธภายนอกโรงเรียน
2(2-0-4)
(Seminar in External School Relations)
ศึกษาวิธีการและชนิดของการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ งานประชาสัมพันธที่สําคัญ ซึ่ง
โรงเรียนพึงปฏิบัติ ครูกับการประชาสัมพันธโรงเรียน ศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับแนวคิดของสังคมใน
สวนที่เกี่ยวของกับอัตราการเพิ่มและลดของประชากร เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมอื่นๆ ในสังคม ซึ่งเปนตัวประกอบตลอดจนเงื่อนไขที่จะมีผลตอความเจริญและความอยูรอดของ
โรงเรียน
461 419

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
(Basic Educational Administration)
ศึกษาประวัติ ปรัชญา และหลักการในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวโนมของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบงานในสถานศึกษา และความสัมพันธกับหนวยงานที่มีหนาที่บังคับบัญชา
อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการกําหนดและการมอบอํานาจหนาที่ใน
การปฏิบัติงาน
461 420

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2(2-0-4)
(Curriculum and Instructional Administration)
ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการใชความรูและทักษะในการบริหารใหเปนประโยชนสําหรับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในเชิงการบูรณาการ
การมีสวนรวมและการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ
461 421

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Quality Assurance in Education)
ศึกษาองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานระบบการบริหาร
คุณภาพ องคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ การนําระบบการประกัน
คุณภาพมาใชในระบบการศึกษา กระบวนการของการประเมินผลภายใน และการประเมินผลภายนอก ตลอดจน
การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
461 422

ผูบริหารการศึกษากับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Educational Administrators and Conservation of Energy and Environment)
ความสัมพันธระหวางระบบการศึกษา กับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวกับ
การสรางเสริมจิตพิสัยใหแกผูเรียนและสมาชิกในองคกร
บทบาทของผูบริหารในการนําองคความรูในวิชา
สิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในดานความตระหนัก องคความรู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใชสําหรับการบริหาร
สถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหเกิดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนตลอดไป
461 429

มหาบัณฑิตนิพนธ (มีคาเทียบเทา)
6 หนวยกิต
(Master's Report)
เปนโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเนนการนํา
ผลงานวิจัย และการคนความาประกอบการเขียนโครงการ
- ป.โท การบริหารการศึกษา หนา 9 -

461 430

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
(Thesis)
การวิจัยของนักศึกษาเปนรายบุคคล ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจและมีความรูดีเปนพิเศษ

461 623

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
3(3-0-6)
(Information Technological System for Administration)
ศึกษามโนทัศนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ องคประกอบ โครงสราง และบทบาทที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีตอองคการ การออกแบบ การวางแผน การประเมินผล และการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารระบบสารสนเทศใหเปนประโยชนสําหรับการบริหาร
462 401

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
(Foundations of Curriculum Development)
ศึกษาปรัชญาและทฤษฎีของการพัฒนาหลักสูตร และธรรมชาติของหลักสูตร แนวทางในการ
สรางและปรับปรุงหลักสูตร อิทธิพลจากสังคม ความรูและผูเรียนที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตร บทบาทของครูและ
ศึกษานิเทศตอการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษาระดับตางๆ โดยเฉพาะ
หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย
464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
ศึกษาปรัชญาทางตะวันตกที่เปนพื้นฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญ คือ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และ
หลักไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทยเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษาจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
464 417

สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Sociology of Education)
ศึกษาสภาพของสังคมเมือง และสังคมชนบท ในแงของโครงงาน การหนาที่ กระบวนการ ระบบ
สังคม อิทธิพลและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลตอการศึกษาและการเรียนการสอน และการวิเคราะห
ขั้นตอนการพัฒนาของระบบสังคมไทย
464 419

แนวโนมการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Trends in Thai Education)
ศึกษาปจจัยอันเปนพื้นฐาน และมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางการศึกษา ปจจัย
นั้นๆ คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ประชากร และแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อความอยู
รอดและเพื่อดํารงความเปนชาติไทยสืบตอไป
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
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3(3-0-6)

ศึกษาสถิติพื้นฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปนการสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก
464 452

สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
วิชาบังคับกอน: 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัย ทดลองและกึ่งทดลองแบบตางๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแกการวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการวิจัย
แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุม ลาตินสแควร แมนวิทนี-ยู ครัสคอลวอลลีสฟรีดแมน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ
ทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติ เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรแทรกซอน
ในงานวิจัยทางการศึกษา
464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัด
กระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยลักษณะตางๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย

466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเทา)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
ศึกษา
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