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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

23906 การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษแ์ละการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Critical Analysis and Application of Theories in Educational Administration

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิและเทคนคิวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ 

 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎกีารบรหิาร การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา การบรหิาร

ทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิารและพัฒนางานวชิาการและวชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา 

ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวโนม้การบรหิารการศกึษายุคใหม่ ทฤษฎกีารบรหิาร องคก์ารสมัยใหม ่

นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิาร 

 4. สามารถวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ทฤษฎ ีหลกัการ และแนวคดิทางบรหิารและทฤษฎอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

น าไปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารองคก์ารทางการศกึษาและการวจัิยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. สามารถน านวัตกรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลยกีารบรหิารไปประยุกตใ์ชใ้นการวจัิย และการบรหิาร

องคก์ารทางการศกึษาเพือ่สง่เสรมิคณุภาพการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และเทคนิคในการวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ทางการศกึษา แนวคดิและทฤษฎกีารบรหิาร 

การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิารงานวชิาการและวชิาชพีทางการ

บรหิารการศกึษา ประกอบดว้ย การพัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา การจัดการเรยีนการสอนและการสอน

เสรมิ และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การบรหิารกจิการและกจิกรรมนักเรยีน ประกอบดว้ย การบรหิารกจิกรรม

เสรมิหลักสตูรและกจิกรรมนักเรยีนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีนใหรู้จั้กการจัดการและคดิเป็น การบรหิารจัดการให ้

เกดิการพัฒนาทักษะชวีติของผูเ้รยีนและการดูแลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม

และจรรยาบรรณ แนวโนม้การบรหิารการศกึษายุคใหม ่ทฤษฎกีารบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์

และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารบรหิาร นวตักรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลย ีการบรหิารในองคก์ารทางการศกึษาเพือ่

สง่เสรมิคณุภาพการศกึษา 

 

23907 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology Related to Research in  

 Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงู 

2. สามารถประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูกบัปัญหาการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา 

3. สามารถวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติขิัน้สงูและการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ 

4. สามารถสงัเคราะหง์านวจัิย การประเมนิคณุภาพงานวจัิย และเขยีนโครงการวจัิย 

5. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูและการประยุกตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูกับปัญหาการวจัิยทาง การบรหิารการศกึษาทีม่ี

ความเป็นสหวทิยาการ ประกอบดว้ย การวจัิยแบบผสมวธิ ีการวจัิยเชงินโยบาย การวจัิยเชงิทดลอง การศกึษา

ความสัมพันธ์เชงิสาเหตุ การวจัิยระยะยาว การวจัิยปฏิบัติการ การวจัิยปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม การวจัิยและ

พัฒนาการวจัิยเชงิประเมนิ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงู การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ 

การประเมนิคณุภาพงานวจิัย และการเขยีนโครงการวจิัย 

 

23908 สมัมนาประเด็นและปญัหาเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

Seminar on Problems and Issues Related to Research in Educational 

Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษาทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาตไิด ้

2. สามารถสังเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อประยุกต์ใชแ้นวทางการศกึษาเพื่อวจัิย การแกปั้ญหาการ

บรหิารในองคก์ารทางการศกึษาได ้

3. สามารถประยกุตใ์ชแ้ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมแ่ละนวตักรรมทางการบรหิารการศกึษาได ้ 

4. สามารถสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิัยเพื่อพัฒนากรอบแนวคดิและแผนการวจิัยและเขยีนบทความ

ทางวชิาการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในองคก์ารทางการศกึษาทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาตทิี่

เกีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษา นโยบายและแผน การประกันคณุภาพการศกึษา การบรหิารจัดการองคก์ารทางการศกึษา 

การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ ประกอบดว้ย การพัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา 

การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิ และการวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การบรหิารกจิการและกจิกรรมนักเรยีน 

ประกอบดว้ย การบรหิารกจิกรรมเสรมิหลักสตูรและกจิกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีนใหรู้จั้กการจัดการ

และคดิเป็น การบริหารจัดการใหเ้กดิการพัฒนาทักษะชวีติของผูเ้รียนและการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน คุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร การสังเคราะห์และประยุกตใ์ชก้ารวจัิยเพื่อแกปั้ญหาและสรา้งสรรคอ์งค์

ความรูแ้ละนวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษาเพื่อพัฒนาและสง่เสรมิคุณภาพการศกึษา การจัดท าโครงการวจัิย 

และการเขยีนบทความทางวชิาการ  

 

23909 ประเด็นคดัสรรทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Selected Topics in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถวเิคราะหป์ระเด็นทีค่ดัสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษา 

2. สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากประเด็นทีค่ัดสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษาได ้ 

3. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้แนวคดิทฤษฎจีากประเด็นทีค่ัดสรรและปัญหาทางการบรหิารการศกึษา

มาใชใ้นการวจัิยทางการบรหิารการศกึษาได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบคุคลในประเด็นทีค่ดัสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษา ตามความสนใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาวชิาชพี ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ การบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารวชิาการ 

การประกันคุณภาพการศกึษา การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การบริหารทรัพยากรการศกึษา คุณธรรม

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ หรอืประเด็นอืน่ๆ โดยการอภปิรายเชงิวเิคราะหแ์ละสังเคราะหเ์กีย่วกับประเด็นทีค่ัดสรร

หรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษา และประโยชนท์ีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา 

 

23997 ดษุฎนีพินธ ์(บรหิารการศกึษา)  (แบบ 1.1 - 48 หนว่ยกติ/แบบ 2.1 - 36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถศกึษาคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาการวจัิยเพือ่ก าหนด

กรอบแนวคดิการวจิัยและวางแผนการวจิัยได ้

2. สามารถออกแบบการวจิัยและจัดท าโครงการวจิัยได ้

3. สามารถสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยได ้

4. สามารถเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูการวจิัยได ้

5. สามารถสรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

6. สามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่การวจิัยได ้

7. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาการวจัิยเพื่อก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจิัยและวางแผนการวจิัย การออกแบบการวจิัย การจัดท าโครงการวจิัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ การ

จัดท ารายงานการวจิัยฉบับสมบรูณ์ การเผยแพร่บทความวจิัยและดษุฎนีิพนธ ์การมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

ในกระบวนการวจิัย 

 ส าหรับดุษฎนีพินธ ์48 หน่วยกติ (แบบ 1.1) นอกจากค าอธบิายขา้งตน้แลว้ คุณภาพ ของดุษฎนีิพนธ์

ตอ้งไดน้วัตกรรมตน้แบบทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิและก าหนดใหม้กีารเผยแพร่

ผลงานดษุฎนีพินธใ์นระดบันานาชาต ิ

 

23998 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติทางการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Intensive Seminar on Enhancement of Doctoral Professional 

 Experiences in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มจีติวญิญาณ อดุมการณ์ของผูบ้รหิารและแนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

2. มคีวามเป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีบรหิารการศกึษาเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

3. สามารถคดิเชงิกลยทุธใ์นการวางแผนและการบรหิารการศกึษา 

4. มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารการศกึษา 
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5. มบีุคลกิภาพทีด่ ีมมีนุษยสัมพันธใ์นการท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ มคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้กับ

บรบิทและวฒันธรรมขององคก์ารทางการศกึษา 

6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษาและ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การเสรมิสรา้งพัฒนาจติวญิญาณและอดุมการณ์ของผูบ้รหิาร แนวทางการพัฒนาความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การคดิเชงิกลยุทธใ์นการ

วางแผนและการบรหิารการศกึษา คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารการศกึษา การมบีคุลกิภาพทีด่ี

การมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผูอ้ ื่น ความสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้กับบรบิทและวัฒนธรรมของ

องคก์ารทางการศกึษา และการฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษา 
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