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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาบรหิารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Theories and Practices in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา ทฤษฎอีืน่ๆ และกฎหมายการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. สามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทมหภาค

และภมูสิงัคม 

 4. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจัดการการศกึษา 

 5. สามารถจัดองคก์าร โครงสรา้งการบรหิารและก าหนดภารกจิของครูและบคุลากรทางการศกึษาไดเ้หมาะสม 

 6. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบขา่ย พัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร ทฤษฎี หลักการ กระบวนการทางการบรหิารทางการศกึษา 

ประกอบดว้ย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผู น้ า ผู น้ า 

การเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมผูน้ า อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การตัดสนิใจสั่งการ การบรหิารความเสีย่ง 

การบรหิารความขัดแยง้ การจูงใจ การตดิต่อสือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองคก์าร ระบบและ

กระบวนการบรหิารและการจัดการการศกึษายุคใหม่ แนวคดิร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการเรยีนรู ้ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษา หลักธรรมาภบิาลและความซือ่สตัยส์จุรติ คณุธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีการวเิคราะห์

และสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวันตกและตะวันออกทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษาเพื่อการปฏบิัตภิารกจิและ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

23721 การวจิยัการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ประเภท และระเบยีบวธิวีจัิยทางการบรหิารทางการศกึษา 

 2. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 3. สามารถประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละวชิาชพีการบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจิัยและสามารถประยุกตง์านวจิัย

ไปใชใ้นการบรหิารทางการศกึษา 

 5. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยกุตแ์นวคดิและหลักการการประเมนิโครงการและบรหิารจัดการ

ประเมนิโครงการในการบรหิารทางการศกึษา 

 6. มีความรูแ้ละความสามารถในการประยุกต์แนวคดิและหลักการการวัดและประเมนิเพื่อการพัฒนา 

คณุภาพการศกึษา 

 7. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจิัยการบรหิารการศกึษา กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพทางการบรหิาร

การศกึษา ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกับ การก าหนดปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งการเขยีน

โครงการวจิัย การก าหนดวัตถปุระสงค ์การตัง้สมมตฐิาน การเลอืกกลุม่ตัวอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอื การเก็บรวบรวม

และการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปผลและการเขยีนรายงานการวจิัย และการเสนอผลการวจิัย ประเภทการวจิัยทางการ

บริหารการศกึษาและที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การวจัิยเชงินโยบาย การวจัิยสถาบัน การวจัิย 

เชงิอนาคต การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วม การประเมนิและบรหิารจัดการประเมนิโครงการ การวัดและประเมนิ

เพื่อการบริหารการศกึษา การประเมนิและวพิากษ์คุณภาพงานวจัิยทางการบริหารการศกึษา และการประยุกต์

หลักการและระเบยีบวธิวีจัิยเพื่อวจัิยและพัฒนาคณุภาพการศกึษา พัฒนาวชิาชพี และความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

รวมทัง้การมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

23722 การบรหิารวชิาการและทรพัยากรการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Academic and Educational Resources Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎ ีหลักการและแนวคดิการบรหิารงานวชิาการ การพัฒนาหลักสตูร

และบรหิารการจัดการเรยีนการสอนในแนวทางใหมไ่ด ้

 2. มีความรูค้วามสามารถในการประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและน าผลการประเมินมาใช ้

ในการพัฒนาผูเ้รยีน 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้

 4. มคีวามรูค้วามสามารถบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน และการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิวนัิย คณุธรรม จรยิธรรมและความสามัคคขีองผูเ้รยีน 

 6. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา  

 7. มคีวามรูค้วามสามารถในการระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษา ก าหนดวธิกีารจัดสรรทรัพยากรการศกึษา 

และควบคมุ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษา 

 8. มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารแหลง่เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการบริหารวชิาการเพื่อคุณภาพและ 

ความเป็นเลศิ ความเป็นภาวะผูน้ าทางวชิาการ การพัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศกึษา การประเมนิหลักสตูร 

การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 การจัดการความรู ้การวัดและประเมนิผล

การเรียนรู ้การบรหิารกจิกรรมเสริมหลักสูตรและกจิกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การนิเทศเพื่อการ

พัฒนาครู การนิเทศการศกึษา หลักการ แนวคดิและเทคนิคของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล การบรหิารงานธุรการ การเงนิ พัสดุและอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารและการเรียนรู ้การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา การก าหนดวธิกีารจัดสรรทรัพยากรการศกึษา 

การควบคุม ก ากับ ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษา การบรหิารแหล่งเรียนรูแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้
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23723 นโยบาย การวางแผน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Policies, Planning and Quality Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ และกระบวนการพัฒนานโยบายการศกึษา 

 2. มีความรูค้วามสามารถในการก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และสามารถประยุกต์นโยบายและ 

แผนไปสูก่ารปฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ารทางการศกึษา  

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล การเปลีย่นแปลงของโลกทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายและ

การวางแผนการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ภาวะทางสงัคม คาดการณ์อนาคต การก าหนด

วสิยัทศัน ์การจัดท าและบรหิารแผนกลยุทธเ์พือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง ก ากับตดิตามการประกนัคณุภาพ และ

น าผลการประกนัคณุภาพไปพัฒนาการศกึษาและสถานศกึษา 

 6. มีความรูค้วามสามารถในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามนโยบายและแผนการศกึษา และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และโครงการ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การก ากับ 

ตรวจสอบ ประเมนิและปรับปรุงนโยบายการศกึษา การวเิคราะหข์อ้มูลการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

ทางดา้นบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม คา่นยิม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบ

ตอ่นโยบายและแผนการศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ภาวะทางสังคมและคาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษา

ของชาต ิภูมภิาค ทอ้งถิน่และสถานศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์ารทางการศกึษาเพือ่ก าหนดวสิยัทัศน์

ทางการศึกษา การจัดท าและบริหารแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาตามกรอบภารกจิขององค์กรทางการศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การวางแผนเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารทางการศกึษา 

หลักและกระบวนการในการประกันคณุภาพการศกึษา ระบบประกันคณุภาพภายในและภายนอก การก ากับตดิตาม

การประกนัคณุภาพการศกึษา การก ากับ ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษา และการน าผลการประเมนิ

ไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 

23727 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Management System  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการเรียนรู ้ระบบการเรียนรู ้

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และการนเิทศการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้ระบบการนิเทศการเรยีนการสอน และการวัด

และประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจัดการระบบ การจัดการเรยีนรูใ้นองคก์รทางการศกึษา 

 4. มีความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการและแนวคิด 

การพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้การพัฒนาหลักสตูร การเรยีนการสอน การนเิทศ การวัดและประเมนิผล

การจัดการเรยีนรู ้และการจัดการความรูไ้ปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และสถานศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลักการ และแนวคดิเกีย่วกับการเรยีนรู ้ทฤษฎพัีฒนาการ ทฤษฎกีารเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของการเรยีนการสอน หลักและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบการเรยีนรู ้การประยุกตห์ลักการ 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลักการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูร หลักและกระบวนการวเิคราะห์และพัฒนาหลักสตูร 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎเีกีย่วกับการนเิทศการศกึษา การนเิทศการเรยีนการสอน 

หลักและกระบวนการวดัผลและประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตท์ฤษฎกีารเรยีนรู ้

หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการเรียนรู ้ระบบการเรียนรูเ้พื่อการบรหิารวชิาการ การจัดการความรูแ้ละการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษา ทอ้งถิน่ และสงัคม 

23728 นวตักรรมการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation in Educational Administration and Leadership 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและภาวะผูน้ าที่สามารถน ามาประยุกต์ใช ้

ในการบรหิารการศกึษาได ้ทัง้นวัตกรรมการบรหิารองคก์าร นวัตกรรมการบรหิารการจัดการเรียน      

การสอน และนวตักรรมภาวะผูน้ า 

 2. สามารถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมต่างๆ เพื่อการบรหิารการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสม

กบัสภาพการณ์ 

 3. สามารถออกแบบนวตักรรมเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นวัตกรรมการบรหิารและภาวะผูน้ าทีน่ ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อการบรกิารศกึษา ไดแ้ก่ นวัตกรรมการบรหิาร

องค์การ นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผูน้ า ซึง่ประกอบดว้ย หลักการและ

แนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรมการบริหารการศกึษาและภาวะผูน้ า องค์การแห่งการเรียนรู ้นวัตกรรมเพื่อการบรหิาร

ส านักงาน ผลลัพธ์องค์การ และกระบวนการบริหารองค์การโดยรวม ชุมชนการเรียนรูท้างวชิาชพีเพื่อพัฒนา

การศกึษา การบรหิารการเรยีนรูแ้ละจติตปัญญา การสอนแนะเพื่อการบรหิารการจัดการเรียนการสอน การบรหิาร

จัดการชัน้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในศตวรรษที ่21 การศกึษาทางเลอืก ภาวะผูน้ าเชงิวสิัยทัศน์ ภาวะ

ผูน้ าเชงิกลยุทธ ์ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ภาวะผูน้ าเชงินวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมการบรหิารการศกึษาเพื่อ

ความยั่งยนื 

23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพือ่การบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Technologies for Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับแนวคดิและหลักการดา้นสารสนเทศ และระบบสารสนเทศในองคก์าร

ทางการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับแนวคดิ หลกัการ องคป์ระกอบ และแนวทางจัดเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในองคก์ารทางการศกึษา 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นนโยบาย แผน และกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิาร

การศกึษาสูก่ารปฏบิตักิารในองคก์ารทางการศกึษา 

 5. มีความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช ้

เพือ่สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจัดและการบรหิารส านักงานสมัยใหม ่
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 6. มีความรูค้วามสามารถดา้นความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการบรหิารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการดา้นสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคดิ หลักการ องค์ประกอบ และแนวทาง 

การใชเ้ทคโนโลย ีระบบเทคโนโลยเีพือ่การจัดการศกึษาและการเรยีนรู ้นโยบาย แผน และกลยุทธเ์พือ่การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา หลักการและแนวทาง 

จัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชเ้พื่อส่งเสรมิการจัด 

การเรยีนรู ้ความเสีย่ง ความมั่นคงปลอดภัย จรยิธรรม และความรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการ

บรหิารการศกึษา 

23787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูแ้ละทักษะในการน าทฤษฎ ีแนวคดิและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา 

วเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนา

การศกึษาและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 2. ฝึกทกัษะกระบวนการคดิไตร่ตรอง สรา้งสรรค ์และมเีหตผุลในการศกึษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้

 3. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการศกึษาคน้ควา้และอา้งองิทางวชิาการ 

 4. สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการดว้ยวาจาและสือ่ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์หรอืวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

การวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่จะท าการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห์ หรือวจัิย การเก็บรวบรวมและ

วเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์หรอืวจิัย 

23788 วทิยานพินธ ์(บรหิารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

23796 การพฒันาทกัษะและประสบการณว์ชิาชพีส าหรบัผูน้ าทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มอีดุมการณ์ของผูบ้รหิารและแนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

 2. มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะการเป็นผูน้ าในองคก์ารทางการศกึษา 

 3. สามารถและทักษะในการบรหิารหลักสตูร กจิการนักเรยีน ระบบการนิเทศ การประเมนิผลและการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา 

 4. สามารถในการเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละการท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ 

 5. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละใหส้ังคม และปฏิบัติตน 

ตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษาและ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสรมิสรา้งพัฒนาจติวญิญาณและอดุมการณ์ของผูบ้รหิาร แนวทางการพัฒนาความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

การพัฒนาวสิัยทัศน์ในการจัดการศกึษา ภาวะผูน้ าทางการศกึษา การจัดองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา การเสรมิสรา้งและพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทางการศกึษา 

การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตร ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการเป็นผูน้ าทางการศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 

เพื่อนร่วมงาน การฝึกและพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษา 

การสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชนและทอ้งถิน่ การบรหิารงานระบบเครือข่าย การเสริมสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชพีตามขอ้ก าหนดของครุุสภา และการฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพีผูบ้รหิาร

สถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษา 
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