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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ แขนงวชิาบรหิารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

23906 การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษแ์ละการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการบรหิาร  (6 หนว่ยกติ) 

 การศกึษา 

 Critical Analysis and Application of Theories in Educational 

 Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลักการ แนวคดิในการวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ และแนวคดิในการสรา้งทฤษฎไีด ้

 2. วเิคราะหแ์นวคดิทฤษฎกีารบรหิาร การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา ภาวะผูน้ า ความเป็นวชิาชพี

ทางการบรหิารการศกึษา และคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีาง 

การบรหิารการศกึษาได ้ 

 3. วเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์แนวคดิและแนวโนม้การบรหิารการศกึษา ทฤษฎกีารบรหิารองคก์าร นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการบรหิารการศกึษาและการพัฒนานวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษาได ้

 4. วเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ทฤษฎ ีหลักการ และแนวคดิทางบรหิารและทฤษฎอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น าไปสูก่าร

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารองคก์ารทางการศกึษาได ้

 5. ประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีนวัตกรรม และเทคโนโลยกีารบรหิารในการบรหิารองคก์ารทางการศกึษาเพือ่สง่เสรมิ

คณุภาพการศกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และเทคนิคในการวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ทางการศกึษา แนวคดิในการสรา้งทฤษฎ ี

แนวคดิและทฤษฎีการบรหิาร การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิาร 

งานวชิาการและวชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

แนวโนม้การบรหิารการศกึษายุคใหม่ ทฤษฎีการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารบรหิาร

การศกึษา การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์และการประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารบรหิาร การบรหิารในองคก์ารทางการศกึษาเพือ่

สง่เสรมิคณุภาพการศกึษาโดยเนน้การศกึษาเปรยีบเทยีบ 

23907 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ)

Advanced Research Methodology Related to Research  

 in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายองคค์วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัขัน้สงูได ้

2. ออกแบบการวจิัย และประเมนิคณุภาพงานวจิัยได ้

3. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยสถติขิัน้สงูและการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพได ้

4. ประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูกบัปัญหาการวจิัยทางการบรหิารการศกึษาไดป้ฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี

มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิยัได ้
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

 ระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูและการประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูกับปัญหาการวจิัยทางการบรหิารการศกึษา

ทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ ประกอบดว้ย  หลักในการแสวงหาความรูค้วามจรงิ การออกแบบการวจิัย การวจิัยแบบ

ผสมวธิ ีการวจิัยเชงินโยบาย การวจิัยอนาคต การวจิัยระยะยาว การวจิัยเชงิทดลอง การศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหต ุ

การวจิัยปฏบัิตกิาร การวจิัยปฏบัิตกิารแบบมสีว่นร่วม การวจิัยและพัฒนา การวจิัยเชงิประเมนิ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงู 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพงานวจิัย 

23908/ สมัมนาประเด็นและปญัหาเพือ่การวจิยัทางการ (6 หนว่ยกติ/ไมน่บัหนว่ยกติ) 

23910 บรหิารการศกึษา  

 Seminar on Problems and Issues Related to Research 

 in Educational Administration 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหแ์ละสังเคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการบรหิารการศกึษาจากแนวคดิทฤษฎกีารบรหิาร การบรหิาร

องค์การทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการบรหิารการศกึษา ภาวะผูน้ า ความเป็นวชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา และ

คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณได ้ 

 2. สังเคราะหเ์อกสารและงานวจิัยเพื่อพัฒนากรอบแนวคดิและโครงการวจิัยตามประเด็นและปัญหา

ทางการบรหิารการศกึษาทีส่นใจได ้

3. ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยเพือ่พัฒนาบทความทางวชิาการตามประเด็นและ

ปัญหาทางการบรหิารการศกึษาทีส่นใจได ้

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การวเิคราะห์และสังเคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการบรหิารการศกึษาทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาตทิี ่

เกีย่วขอ้งกับแนวคดิทฤษฎีการบรหิาร การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารทรัพยากร 

ทางการศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบรหิารการศกึษา ภาวะผูน้ า ความเป็นวชิาชพีทางการบรหิาร

การศกึษา และคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ การสังเคราะห์และประยุกต์ใชก้ารวจิัยเพื่อแกปั้ญหาและ

สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมทางการบรหิารการศกึษาเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิ  

23909 ประเด็นคดัสรรทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Selected Topics in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. วเิคราะหป์ระเด็นทีค่ัดสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษาได ้

 2. วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากประเด็นทีค่ดัสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษาได ้

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู ้แนวคดิทฤษฎจีากประเด็นทีค่ัดสรรและปัญหาทางการบรหิารการศกึษามาใชใ้นการ

วจิัยทางการบรหิารการศกึษาได ้
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การศกึษาคน้ควา้เป็นรายบคุคลในประเด็นทีค่ัดสรรหรอืปัญหาทางการบรหิารการศกึษาตามความสนใจ

เกีย่วกับการพัฒนาวชิาชพี ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ การบรหิารองคก์ารทางการศกึษา การบรหิารวชิาการ การประกัน

คุณภาพการศกึษา การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา การบรหิารทรัพยากรการศกึษา คุณธรรม จรยิธรรมและ

จรรยาบรรณ หรือประเด็นอื่นๆ โดยการอภปิรายเชงิวเิคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่คัดสรรหรือปัญหา

ทางการบรหิารการศกึษา และประโยชนท์ีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการวจิัยทางการบรหิารการศกึษา 

23994/ ดษุฎนีพินธ ์(บรหิารการศกึษา) (แบบ 1.1 - 48 หนว่ยกติ/แบบ 2.1 - 36 หนว่ยกติ) 

23997 Dissertation (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัยโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคดิและทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษาได ้

2. ศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาการวจิัยได ้

3. ก าหนดกรอบแนวคดิการวจิัยและออกแบบการวจิัยทางการบรหิารการศกึษาได ้

4. พัฒนาโครงการวจิัยทางการบรหิารการศกึษาได ้

5. พัฒนาเครือ่งมอืวจิัยได ้

6. เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูการวจิัยได ้

7. สรปุผล อภปิรายผล และใหข้อ้เสนอแนะได ้

8. จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพรบ่ทความวจิัยได ้

9. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การศกึษาคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาการวจิัยเพื่อก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจิัยและวางแผนการวจิัย การออกแบบการวจิัย การจัดท าโครงการวจิัย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปผล การอภปิรายผล และการใหข้อ้เสนอแนะ การจัดท ารายงาน

การวจิัยฉบับสมบรูณ์ การเผยแพรบ่ทความวจิัย การมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

 คุณภาพของดุษฎีนิพนธต์อ้งไดน้วัตกรรมตน้แบบที่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาต ิและก าหนดใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานดษุฎนีพินธใ์นระดับนานาชาต ิ

23995/ สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณ์ดษุฎบีณัฑติทางการบรหิารการศกึษา (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 Intensive Seminar on Enhancement of Doctoral Professional 

 Experiences in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ าและความสามารถในการแกปั้ญหาทางการบรหิารการศกึษาอยา่ง

มอือาชพี 

2. พัฒนาทักษะการบรูณาการทฤษฎ ีความรูท้างวชิาการเพือ่พัฒนาวชิาชพีและผูน้ าทางวชิาการ 

3. พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนตามหลักวชิาของการบรหิารการศกึษา 

4. ปฏบัิตตินเป็นผูบ้รหิารการศกึษาทีค่ณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางการบรหิารการศกึษา 

5. เสรมิสรา้งความมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ 
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

จติวญิญาณและอุดมการณ์ของนักบรหิารการศกึษา การพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูบ้รหิารมืออาชพีที่มี

บุคลกิภาพเหมาะสมและมีทัศนคตทิี่ดีต่อวชิาชพี การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าการวางแผนและการบรหิาร

การศกึษา การมมีนุษยสัมพันธใ์นการท างานร่วมกับผูอ้ืน่ การแกปั้ญหาทางวชิาชพีใหเ้ขา้กับบรบิทและวัฒนธรรมของ

องคก์ารทางการศกึษา รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารการศกึษา 
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