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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาบรหิารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Theories and Practices in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

  1. อธบิายขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาได ้

 2. ระบทุฤษฎกีารบรหิารการศกึษา ทฤษฎอีืน่ๆ และกฎหมายการศกึษาได ้

 3. ประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของโลกและ

สงัคมได ้

 4. วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการการศกึษาได ้

 5. อธบิายแนวทางการจัดองคก์าร โครงสรา้งการบรหิาร และก าหนดภารกจิของครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษาได ้

 6. ปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรม และปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพีได ้

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 ขอบข่าย พัฒนาการของทฤษฎีการบรหิาร ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและหนา้ที่ในการบรหิาร

การศกึษา ประกอบดว้ย ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร พฤตกิรรมองคก์าร การพัฒนาองคก์าร  การบรหิารองคก์าร 

ส านักงาน และองคค์ณะบคุคล ผูน้ าการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผูน้ า ภาวะผูน้ า อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

การตัดสนิใจ การบรหิารความขัดแยง้ การจูงใจ การตดิตอ่สือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบคุคลในองคก์าร 

การบรหิารงานบคุคล แนวคดิร่วมสมัยทางการบรหิาร นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารและการ

เรยีนรู ้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาไทย กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกับการศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษา หลักธรรมาภบิาลและความซือ่สตัยส์จุรติ คณุธรรมและจรยิธรรมของ

วชิาชีพผูบ้รหิารสถานศึกษา ผูบ้รหิารการศกึษา จรรยาบรรณของวชิาชีพที่คุรุสภาก าหนด การวเิคราะห์และ

สังเคราะหแ์นวคดิทฤษฎีตะวันตก และตะวันออกที่เกีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษาเพื่อการปฏบัิตภิารกจิและ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

23721 การวจิยัการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ และประเภทการวจิัยทางการบรหิารทางการศกึษาได ้

 2. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิัยเชงิปรมิาณ การวจิัยเชงิคณุภาพ และการวจิัยผสมวธิไีด ้ 

 3. ประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิัยเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละวชิาชพีทางการบรหิารทางการศกึษาได ้

 4. วเิคราะห์ วพิากษ์ และประเมนิคุณภาพงานวจิัย รวมทัง้ประยุกต์ใชง้านวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาได ้

 5. ประยุกตใ์ชแ้นวคดิและหลักการการประเมนิโครงการทางการบรหิารการศกึษาและบรหิารจัดการ

ประเมนิโครงการได ้

 6. สามารถปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจิัยการบรหิารการศกึษา การวจิัยเชงิปรมิาณ การวจิัยเชงิคณุภาพ และการวจิัยผสมวธิทีางการ

บรหิารการศกึษา ซึง่ครอบคลุมเนื้อหาเกีย่วกับ การก าหนดปัญหาเพือ่การวจิัย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเขียนโครงการวจิัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การตัง้สมมตฐิาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสรา้งเครื่องมือ  

การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุผลและการเขยีนรายงานการวจิัย และการเสนอผลการวจิัย ประเภท

การวจิัยทางการบรหิารการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลมุเนื้อหาเกีย่วกับการวจิัยเชงินโยบาย การวจิัยสถาบัน 

การวจิัยเชงิอนาคต การวจิัยและพัฒนา การวจิัยปฏบัิตกิารแบบมีส่วนร่วม การประเมนิและบรหิารจัดการประเมนิ

โครงการ การประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจิัยทางการบรหิารการศกึษา และการประยุกตห์ลักการและระเบยีบ

วธิวีจิัยเพือ่การพัฒนาคณุภาพการศกึษาและการพัฒนาวชิาชพี รวมทัง้การมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน

การวจิัย 

23722 การบรหิารวชิาการและทรพัยากรการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Academic and Educational Resources Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายทฤษฎ ีหลักการและแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการและทรัพยากรการศกึษาได ้

2. สามารถบรหิารหลักสตูรและน าผลการประเมนิหลักสตูรมาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนได ้

3. ประยุกต์ใชก้ารบรหิารจัดการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถคิดเป็นและ

แกปั้ญหาได ้

4. ประยกุตใ์ชก้ารบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนาทักษะชวีติของผูเ้รยีนและการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนได ้

 5. ประยกุตใ์ชก้ารบรหิารแหลง่เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิการจัดการเรยีนรูไ้ด ้

 6. อธบิายหลักการ แนวคดิและเทคนคิของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษาได ้

 7. ระบุแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรการศึกษา และควบคุม ก ากับ 

ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษาได ้

 8. อธบิายแนวคดิและหลักการการประกนัคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการ แนวคดิเกีย่วกับการบรหิารวชิาการเพือ่คุณภาพและความเป็นเลศิ การเปลีย่นแปลงของโลก

และสังคม ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ การบรหิารและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัดการความรูเ้กีย่วกับการบรหิาร

สถานศกึษา การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิ การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การบรหิารกจิกรรมเสรมิหลักสตูร

และกจิกรรมนักเรยีนเพือ่พัฒนาศักยภาพผูเ้รยีนใหรู้จ้ักการจัดการและคดิเป็น การบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนาทักษะ

ชวีติของผูเ้รยีน การบรหิารจัดการใหเ้กดิการดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน การนิเทศการศกึษาเพื่อพัฒนาครูใหจ้ัดการ

เรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนอย่างเต็มศักยภาพ หลักการ แนวคิดและเทคนิคของการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษา การ

บรหิารงานบคุคล การบรหิารงานธุรการ การเงนิ พัสด ุและอาคารสถานที ่นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

การบรหิารและการเรยีนรู ้การระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษา การบรหิารแหลง่เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิการ

จัดการเรยีนรู ้หลักการและกระบวนการการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกตามมาตรฐานการศกึษา 

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารสถานศกึษา 
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23723 นโยบาย การวางแผน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Policies, Planning and Quality Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลักการ แนวคดิ และกระบวนการพัฒนานโยบายการศกึษาได ้

 2. อธบิายแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาได ้

 3. ประยกุตใ์ชน้โยบายและแผนไปสูก่ารปฏบัิตไิดส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ารทางการศกึษาได ้

 4. วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รทางการศกึษาเพื่อก าหนดวสิัยทัศน์ทางการศกึษา และจัดท าแผน 

กลยทุธข์องสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทางการศกึษาได ้

 5. อธบิายแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก และประยุกตใ์ช ้

ผลการประกนัคณุภาพเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาได ้

 6. วเิคราะหบ์รบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อ

คาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษาของชาต ิภมูภิาค ทอ้งถิน่และสถานศกึษาได ้

 7. อธบิายแนวทางการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลคณุภาพการจัดการศกึษาตามนโยบายและ

แผนการศกึษาได ้

 8. อธิบายแนวทางการน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และหลักการเกีย่วกับนโยบายและการวางแผน การก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารสถานศกึษา การน านโยบายและแผนไปปฏบัิต ิการก ากับ ตรวจสอบ ประเมนิ

และปรับปรุงนโยบายการศกึษาและแผนการศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รทางการศกึษาเพือ่ก าหนด

วสิัยทัศน์ทางการศกึษา การจัดท าแผนกลยุทธแ์ละการจัดการเชงิกลยทุธต์ามกรอบภารกจิขององคก์รทางการศกึษา

และการบรหิารความเสีย่ง การพัฒนาคณุภาพการศกึษา การประเมนิและปรับปรุงคณุภาพการจัดการศกึษา หลักการ

และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศกึษา ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก และ

การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การวเิคราะห์บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ ทางสังคม 

วัฒนธรรม และทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการคาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษาของชาต ิภมูภิาค ทอ้งถิน่

และสถานศกึษา 

23727 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Management System  

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายปรัชญาและแนวคดิทางการศกึษา ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย ์และทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่สามารถ

น ามาใชใ้นการจัดการเรยีนรูไ้ด ้

2. ประยกุตใ์ชแ้นวทางการน าทฤษฎกีารสอน และการจัดการชัน้เรยีนในการจัดการเรยีนการสอนได ้

3. อธบิายแนวคดิและทฤษฎขีองการพฒันาหลักสตูร การบรหิารจัดการหลักสตูร และการประเมนิหลักสตูรได ้

4. ระบแุนวทางการประยกุตใ์ชผ้ลการประเมนิหลกัสตูรได ้

5. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการนเิทศการเรยีนการสอน และการวัดและประเมนิผลการจัดการเรยีนรูไ้ด ้

6. ระบนุวัตกรรมทางการศกึษาเพือ่การจัดการเรยีนรู ้และเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาการจัดการเรยีนรูไ้ด ้

7. ประยกุตใ์ชแ้นวทางการพัฒนาวชิาชพีครมูาใชเ้พือ่พัฒนาการจัดการเรยีนรูไ้ด ้
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8. วเิคราะหปั์ญหาและแนวโนม้การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูไ้ด ้และประยุกตแ์นวทางการออกแบบ

ระบบการจัดการเรยีนรูไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคดิทางการศกึษา ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสอนทฤษฎ ี

การพัฒนาหลักสูตร การบรหิารจัดการหลักสูตรสถานศกึษา การประเมนิหลักสูตรและการประยุกตใ์ชผ้ลการประเมนิ  

การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้การจัดการชัน้เรยีน การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการจัดการเรยีนรู ้

นวัตกรรมทางการศกึษาเพือ่การจัดการเรยีนรู ้การนเิทศเพือ่พัฒนาครูในการจัดการเรยีนรู ้การบรหิารระบบเครอืขา่ยการ

เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้การพัฒนาวชิาชีพครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน  

และปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้

23728 นวตักรรมการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation in Educational Administration and Leadership 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายหลักการและแนวคดิเกีย่วกบันวัตกรรมการบรหิารได ้

2. อธบิายหลักการและแนวคดิเกีย่วกบันวัตกรรมภาวะผูน้ าได ้

3. วเิคราะหส์ภาพปัจจบัุน ปัญหาในการบรหิารการศกึษา และเลอืกใชน้วัตกรรมการบรหิาร ทีเ่หมาะสมได ้

4. วเิคราะหส์ภาพปัจจบัุน ปัญหาในการบรหิารการศกึษา และเลอืกใชน้วัตกรรมภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสมได ้

5. ประยกุตใ์ชน้วัตกรรมการบรหิารเพือ่การบรหิารการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ได ้

6. ประยกุตใ์ชน้วัตกรรมภาวะผูน้ าเพือ่การบรหิารการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบั

สภาพการณ์ได ้

ค าอธบิายชดุวชิา 

 นวัตกรรมการบรหิารและภาวะผูน้ าทีน่ ามาประยุกตใ์ชเ้พือ่การบรกิารศกึษา ไดแ้ก ่นวัตกรรมการบรหิาร

องคก์าร นวัตกรรมการบรหิารการจัดการเรยีนการสอน และนวัตกรรมภาวะผูน้ า ซึง่ประกอบดว้ย แนวคดิเกีย่วกับ

นวัตกรรมการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า การพัฒนาองคก์ารแหง่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นวัตกรรมเพือ่การ

บรหิารส านักงาน การบรหิารเพือ่ผลติภาพทางการศกึษา การจัดการคณุภาพโดยรวมเพือ่การบรหิารการศกึษา ชมุชน

การเรยีนรูท้างวชิาชพีเพื่อพัฒนาการศกึษา การบรหิารการจัดการเรยีนรูต้ามแนวจติตปัญญา การบรหิารจัดการชัน้

เรยีนเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 การสอนงานเพื่อการบรหิารจัดการเรยีนรู ้การศกึษาทางเลอืก 

ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธ ์ภาวะผูน้ าเชงินวัตกรรม ภาวะผูน้ าการเรยีนการสอน ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม และการบรหิาร

จัดการนวัตกรรมในองคก์ารทางการศกึษาใหย้ั่งยนื 

23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพือ่การบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Technologies for Educational Administration 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

  1. อธบิายแนวคดิ หลักการดา้นสารสนเทศและระบบสารสนเทศในองคก์ารทางการศกึษาได ้

 2. อธบิายแนวคดิ หลักการ องคป์ระกอบ และแนวทางการจัดเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ารทางการศกึษาได ้

  3. อธบิายเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยเีพือ่การจัดการศกึษาได ้

 4. อธบิายเกีย่วกบันโยบาย แผน และกลยทุธก์ารพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารการศกึษาสูก่าร

ปฏบัิตใินองคก์ารทางการศกึษาได ้

 5. ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารองคก์ารทางการศกึษาและการ

สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูไ้ด ้



5 

 

6. อธบิายและประยกุตใ์ชห้ลักการเกีย่วกบัความเสีย่ง ความม่ันคงปลอดภยั จรยิธรรม และความรบัผดิชอบ

ดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการบรหิารการศกึษาได ้

 7. ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอรไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการดา้นสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคดิ หลักการ องคป์ระกอบ และแนวทางการ

ใชเ้ทคโนโลย ีระบบเทคโนโลยเีพือ่การจัดการศกึษาและการเรยีนรู ้นโยบาย แผน และกลยุทธเ์พือ่การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการบรหิารการศกึษาสู่การปฏิบัตกิารในองค์การทางการศกึษา หลักการและแนวทางจัดเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและการประยกุตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

บรหิารและการเรยีนรู ้ความเสีย่ง ความม่ันคงปลอดภัย จรยิธรรม และความรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศใน

การบรหิารการศกึษา 

23787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยุกต์ใชแ้นวคดิและทฤษฎีทางการบรหิารการศกึษาในการก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศกึษา

คน้ควา้ได ้

2. พัฒนาโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระไดอ้ย่างมเีหตผุลถูกตอ้งตาม

หลักวชิาการและสรา้งสรรค ์

3. เลอืก วเิคราะห ์และประเมนิวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ได ้

4. วเิคราะห ์สรปุผล และอภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้อสิระได ้

5. น าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระดว้ยวาจาและสือ่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระ จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย การวจิัย การวเิคราะหแ์ละสังเคราะห์

งานวจิัย การเขยีนต าราและเอกสารวชิาการ และการพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา โดยมีกระบวนการด าเนนิงาน 

ดังนี้ การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเขยีนและเสนอโครงการ การศกึษาวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง  

การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุและอภปิรายผล และการเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

23788 วทิยานพินธ ์(บรหิารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
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9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร ่

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิัยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

23796 การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาชพีส าหรบัผูน้ าทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สะทอ้นคณุคา่ในอดุมการณ์ของผูบ้รหิารทางการศกึษาสูก่ารพัฒนาแนวทางเป็นผูบ้รหิารมอือาชพีได ้

 2. เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะทางการบรหิารการศกึษาสูก่ารเป็นผูน้ าในองคก์ารทางการศกึษาได ้

 3. เสนอแนวทางในการบรหิารงานวชิาการ บรหิารงานงบประมาณ บรหิารงานบคุคล บรหิารงานทั่วไป 

ตลอดจนงานกจิการนักเรยีน งานนเิทศการศกึษา งานก ากับ ตดิตามและประเมนิผล และการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาได ้ 

 4. สรา้งมนุษยสมัพันธใ์นการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และสรา้งความสมัพันธก์บัชมุชนและทอ้งถิน่ได ้

 5. ปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ตีามจรรยาบรรณของวชิาชพีได ้ 

6. ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกปฏบัิตกิารวชิาชพีผูบ้รหิารทางการศกึษา 

ในการปฏบิัตงิานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสรมิสรา้งพัฒนาจติวญิญาณและอุดมการณ์ของผูบ้รหิาร แนวทางการพัฒนาความเป็นผูบ้รหิาร 

มอือาชพี การพัฒนาวสิยัทัศนใ์นการจัดการศกึษา ภาวะผูน้ าทางการศกึษา การจัดองคก์าร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา การเสรมิสรา้งและพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทางการศกึษา 

การบรหิารกจิการนักเรียน หลักสูตร การนิเทศการศกึษา การก ากับ ตดิตามและประเมนิผล การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการเป็นผูน้ าทางการศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนา 

เพื่อนร่วมงาน การพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานในองค์การทางการศกึษา การสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและทอ้งถิ่น การบรหิารงานระบบเครือข่าย การเสรมิสรา้งคุณธรรม  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชพีตามขอ้ก าหนดของครุสุภา  

 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา เพื่อใหนั้กศึกษามีอุดมการณ์ 

ของผูบ้รหิารและแนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี มคีวามเขา้ใจและเห็นแนวทางในการบรหิารการศกึษาโดย

สามารถเลอืกใชท้ฤษฎ ีหลักการและกระบวนการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของหน่วยงาน ชมุชนและทอ้งถิน่ มคีวาม

เขา้ใจและเห็นแนวทางการบรหิารกจิกรรมเสรมิหลักสูตร กจิกรรมพัฒนานักเรยีน การบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนา

ทักษะชีวติผูเ้รียน การบรหิารจัดการใหเ้กดิการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี มีจติส านึก

สาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม อกีทัง้การปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชพี 
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