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วัตถุประสงค ์
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา และดา้น

สถิติและการวิจัย  
2. ส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชพี 
3. ส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบในการประกอบวชิาชีพ  เป็นผู้น าทาง

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
4. ผลิตดษุฎีบัณฑิตให้เป็นนักบริหาร นักวิชาการ และ/หรือนักวิจัย ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่องค์กร

วิชาชีพก าหนด 
5. ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. หลักสูตรแบบ 1.1 

ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง โดยมีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

2. หลักสูตรแบบ 1.2 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก หรือได้ระดับแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

3. หลักสูตรแบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หรือปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นหรือ

เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง   
ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตโดยไม่มีวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษา  ต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีคุณภาพของงานเทียบได้กับวิทยานิพนธ์ หรือมีคุณภาพเป็น 
ที่ยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. หลักสูตรแบบ 2.2 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา หรือปริญญาบัณฑิตสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง โดยเป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ 
 
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบ่งเป็น 4 แผนการศึกษา ดังนี ้
แบบ 1.1  

ดุษฎีนิพนธ ์ มีค่าเทียบเทา่  48  หน่วยกิต 
 

แบบ 1.2   
ดุษฎีนิพนธ ์ มีคา่เทียบเทา่  72  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน  9  หน่วยกิต 

- ภาษาตา่งประเทศ                                           3   หน่วยกิต 
- เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา           3   หน่วยกิต 
- สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา        3   หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาหลัก  จ านวน  24  หน่วยกิต 
- วิชามาตรฐานความรู ้  21   หน่วยกิต 
- วิชามาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ 3   หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
4. ดุษฎีนิพนธ์  มีค่าเทียบเทา่  36  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน  9  หน่วยกิต 

- ภาษาตา่งประเทศ                                         3   หน่วยกิต 
- เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา         3   หน่วยกิต 
- สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา           3   หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาหลัก   จ านวน  24  หน่วยกิต 
- วิชามาตรฐานความรู ้  21   หน่วยกิต 
- วิชามาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ 3   หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
4. ดุษฎีนิพนธ์   มีค่าเทียบเทา่  48  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต 
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การสอบวัดคุณสมบัต ิ
1. เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบตัิ 

1.1 นักศึกษาแบบ 1.1 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่
กรรมการบริหารหลักสูตรในการอนุมัติให้สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์หรือศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการใดๆ ก่อนการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์แล้วแต่กรณี  

1.2 นักศึกษาแบบ 1.2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่
กรรมการบริหารหลักสูตรในการอนุมัติให้สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์หรือศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการใดๆ ก่อนการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์แล้วแต่กรณี  

1.3 นักศึกษาแบบ 2.1 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อเรียนรายวชิาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
1.4 นักศึกษาแบบ 2.2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อเรียนรายวชิาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร  

 

2. สายวิชาที่สอบ  ประกอบด้วย 
2.1 สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
2.2 สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษา 
2.3 สายวิชาเลือกทางสถิติและการวิจัย 
2.4  เชาว์ปัญญาทางการบริหารการศึกษา 

 
รายวิชาและหน่วยกิต 

แบบ 1.1 
461 541     ดุษฎีนิพนธ ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 

แบบ 1.2 
461 542     ดุษฎีนิพนธ ์  มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 

แบบ 2.1 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน 9 หน่วยกิต 

461 501     สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Applied Statistics for Educational Administration Research)  
461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English Skills for Educational Administrators I)  
461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English Skills for Educational Administrators II)  
461 504     เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 1            3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration I)  
461 531     การศึกษาอิสระ  3(3-0-6) 
 (Independent Study)   
466 520     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดษุฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I)  
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หมายเหตุ  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามนัยแห่งข้อ 32.2.1 และ 32.2.5 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ให้เลือกศึกษารายวิชา 461 531 แทน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน  

 
2. กลุ่มวิชาหลัก  จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต 
461 510     สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา               3(2-2-5) 
 (Seminar on Theory and Principle of Educational Administration)  
461 511     สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational System Analysis)   
461 512     สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา         3(2-2-5) 
 (Seminar on Policy and Strategic Management in Education)  
461 513     สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 (Seminar on Curriculum and Instruction Administration)  
461 514     สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษา          3(2-2-5) 
 (Seminar on Human Resources Management in Education)  
461 515     สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป     3(2-2-5) 
 (Seminar on Budget, Finance and General Administration)  
461 516     สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(2-2-5) 
 (Seminar on Research and Academic Services Administration)  
 

2.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยกิต  
461 517     การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 
 (Internship in Educational Administration) 
  

3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี ้  
3.1 วิชาเลือก กลุ่มที่ 1 

461 520     ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Educational Administration)  
461 521     ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 
 (Organization Theory and Theory in Administration)    
461 522     การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Policy and Planning Development)  
461 523     การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Planning and Education Change)  
461 524     การวางแผนก าลังคนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Manpower Planning and Human Resource Development in   
 Educational Administration) 
461 525     ภาวะผูน้ าในทศวรรษหน้า 3(3-0-6) 
 (Leadership for The Next Decade)  
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461 526    การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management)  
461 527     ประเด็นปัญหาปัจจบุันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems)  
461 528     การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา             3(3-0-6) 
 (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)  
461 529     พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Supervisory Behavior in Educational Administration)  
466 521     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดษุฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education II)  
 

3.2 วิชาเลือก กลุ่มที่ 2 
461 500     ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                                           3(3-0-6) 
    (Foundation in Educational Administration)  
461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English Skills for Educational Administrators I)  
461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English Skills for Educational Administrators II)  
461 505     เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 2         3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration II)  
461 531     การศึกษาอิสระ  3(3-0-6)
 (Independent Study)  
461 532     จริยธรรมและมรรยาททางสังคมส าหรับผูบ้ริหาร 3(3-0-6) 
 (Ethics and Social Etiquette for Administrators)  
461 533     สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Administration)  
461 534     สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Policy and Planning)  
461 535     สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 (Seminar on Comparative Educational Administration)  
461 536     สัมมนาปัญหาดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา             3(2-2-5) 
 (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related to  
 Educational Administration) 
 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 
461 543         ดุษฎีนิพนธ ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
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แบบ 2.2 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน 9 หน่วยกิต 

461 501     สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Applied Statistics for Educational Administration Research)  
461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English Skills for Educational Administrators I)  
461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English Skills for Educational Administrators II)  
461 504     เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 1            3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration I) 
461 531     การศึกษาอิสระ  3(3-0-6) 
 (Independent Study)   
466 520     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดษุฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I)  
 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามนัยแห่งข้อ 32.2.1 และ 32.2.5 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ให้เลือกศึกษารายวิชา 461 531 แทน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 

 
2. กลุ่มวิชาหลัก   จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย  

2.1 วิชามาตรฐานความรู้  จ านวน 21 หน่วยกิต   
461 510     สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา               3(2-2-5) 
 (Seminar on Theory and Principle of Educational Administration)  
461 511     สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational System Analysis)   
461 512     สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา         3(2-2-5) 
 (Seminar on Policy and Strategic Management in Education)  
461 513     สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้         3(2-2-5) 
 (Seminar on Curriculum and Instruction Administration)  
461 514     สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทางการศึกษา          3(2-2-5) 
 (Seminar on Human Resources Management in Education)  
461 515     สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป     3(2-2-5) 
 (Seminar on Budget, Finance and General Administration)  
461 516     สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(2-2-5) 
 (Seminar on Research and  Academic Services Administration)  
 

2.2 วิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน 3 หน่วยกิต 
461 517     การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 
 (Internship in Educational Administration) 
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3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
3.1 วิชาเลือก กลุ่มที่ 1 

461 520     ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Educational Administration)  
461 521     ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 
 (Organization Theory and Theory in Administration)    
461 522     การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Policy and Planning Development)  
461 523     การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Planning and Education Change)  
461 524     การวางแผนก าลังคนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในการบรหิารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Manpower Planning and Human Resource Development in   
 Educational Administration) 
461 525     ภาวะผูน้ าในทศวรรษหน้า 3(3-0-6) 
 (Leadership for The Next Decade)  
461 526    การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management)  
461 527     ประเด็นปัญหาปัจจบุันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 (Current Issues and Trends in Thai Educational Systems) 
461 528     การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา            3(3-0-6) 
 (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)  
461 529     พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Supervisory Behavior in Educational Administration)  
466 521     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education II)  
 

3.2 วิชาเลือก กลุ่มที่ 2 
461 500     ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                                           3(3-0-6) 
    (Foundation in Educational Administration)  
461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English Skills for Educational Administrators I)  
461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English Skills for Educational Administrators II)  
461 505     เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 2         3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration II)  
461 530     สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Research Design for Educational Administration)  
461 531     การศึกษาอิสระ  3(3-0-6) 
 (Independent Study)   
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461 532     จริยธรรมและมรรยาททางสังคมส าหรับผูบ้ริหาร 3(3-0-6) 
 (Ethics and Social Etiquette for Administrators)  
461 533     สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Administration) 
461 534     สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Policy and Planning)  
461 535     สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 (Seminar on Comparative Educational Administration)  
461 536     สัมมนาปัญหาดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา             3(2-2-5) 
 (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related to  
 Educational Administration) 
 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 
461 544     ดุษฎีนิพนธ ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
เลขประจ ารายวชิา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
461 500 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา                                                   3(3-0-6) 
 (Foundation in Educational Administration)  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลักและระบบการศึกษาไทย ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา และการวางแผนการศึกษา  
 Principles, frameworks, theories of educational administration, Thai education 
principles and system, leadership in education and education planning. 
  
461 501 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Applied Statistics for Educational Administration Research)  
 ระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของพหุตัวแปร เน้นความส าคัญของการท านาย การคาดคะเน และ
การแปลความหมายในเชิงปริมาณ  
 Statistical method for educational administration research, application of  
multi-variate statistics in data analysis, especially for quantitative estimates.    
 
461 502 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English Skills for Educational Administrators I)  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บริหารการศึกษา  
 Developing four English skills: listening, speaking, reading and writing related to 
communication in English for educational administrators. 
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461 503 ทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English Skills for Educational Administrators II)  
 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง ในลักษณะบทความทางวิชาการด้านการ
บริหารการศึกษา รวมทั้งฝึกทักษะการอ่านและทักษะการเขียนบทคัดย่อ  
 Advanced English skills development in reading and writing of academic articles 
in educational administration; practice reading, and writing of dissertations and  abstracts.  
 
461 504 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 1         3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration I)  
 หลักการ วิธีการ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของวิทยาการ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารองค์กร
การศึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางบริหารการศึกษาการประยุกต์ระบบฐานความรู้ ระบบการเรียนรู้
แบบอิเลคทรอนิคส์ และระบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์   
 Principles, methods and concepts of information technology and applied 
software; capacity of super high-way of technology for education organizations and their 
application to educational administration research, and database and e-learning systems.  
 
461 505 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารการศึกษา 2         3(3-0-6) 
 (Information Technology for Educational Administration II)  
 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการวิจัยด้านการศึกษา การประยุกต์ระบบฐานความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบอิเลคทรอนิกส์ และระบบหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์  
 Concepts of information technology and software applications for educational 
administration and educational research, application of knowledge bases, e-learning and  
e-documents.  
 
461 510 สัมมนาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา          3(2-2-5) 
 (Seminar on Theory and Principles of Educational Administration)  
 การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น า จิตวิทยาการบริหาร การเจรจาต่อรอง 
ภารกิจการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารคุณภาพ
การศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์ทฤษฎี และหลักการบริหารการศึกษา  
 Seminar on theories, models and system of educational administration, change 
management, conflict management, risk management, leadership, administrational psychology, 
negotiation,  educational functions, school administration, legal and regulations, educational 
quality management, management of information system for administration, morals, ethics, 
codes of ethic for educational administrators and school administrators, theories and principles 
of educational administration analysis. 
  



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  หน้า 10 

461 511 สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational System Analysis)  
 การสัมมนาเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ระบบการศึกษา การวิเคราะห์
การบริหารระบบการศึกษากับความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษากับความเชื่อมโยงกับระบบอื่นในสังคม การพัฒนา
ระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาการบริหารระบบ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ การพัฒนาการ
บริหารระบบการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอย่างมีเอกภาพและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ  
 Seminar on theories and educational system critique, the analysis of educational 
management and other social systems, the development of education for sustainable economy, 
society and environment, the development of educational administration systems for good 
citizenship and participation in democracy, international understanding, creativity in educational 
administration, improving administration of educational systems and philosophy of 
administration of educational systems with unity and diversity practice.  
  
461 512 สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา         3(2-2-5) 
 (Seminar on Policy and Strategic Management in Education)   
 การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การศึกษาตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม ปฏิบัติการ
จัดท าแผนงานโครงการ การน าแผนกลยุทธ์การศึกษาสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติการประเมินปรับปรุงนโยบาย แผน  
กลยุทธ์การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 Seminar on theories and education policy critique, formulating and improving 
education policy, theories of educational administration strategies, the formulation of education 
policy and strategies for sustainable development, planning programming in educational 
strategic plan based on macro and socio-graphic contexts, setting plans/programs, 
implementation and improvement of educational strategic plan, policy evaluation,  and 
educational quality assurance.   
  
461 513 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้                                   3(2-2-5) 
 (Seminar on Curriculum and Instruction Administration)  
 การสัมมนาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจการนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
 Seminar on curriculum theories and instructional management, learning 
resources and environment management for enhancing instruction, supervision for curriculum 
development, learning management and learning society, innovation and technology 
management for curriculum and instruction, curriculum and instruction management for special 
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needs students, management of co-curriculum activities, students affair, evaluation and 
improvement for curriculum and instruction management. 
  
461 514 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา          3(2-2-5) 
 (Seminar on Human Resources Management in Education)   
 การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
 Seminar on theories and models of management, educational human resource 
development, innovation and technology in educational human resource management, 
empowering management of teachers and educational personnel, moral principles, ethics, and 
code of conduct in educational human resources management, legal regulations related to 
educational human resources management, evaluation and improvement for educational 
human resources management.  
  
461 515 สัมมนาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป                      3(2-2-5) 
 (Seminar on Budget, Finance and General Administration)   
 การสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
บริหารงบประมาณการเงิน และการพัสดุ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การ
บริหารส านักงาน การประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับชุมชน การบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณการเงินและการบริหารทั่วไป 
ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหารงบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไป  
 Seminar on budget, finance, and asset administration related to innovation and 
technology, morals, ethics, office management, public and community relationships, school 
plant, school environment and school facilities for learning, budget, finance and general 
administration laws and regulations, evaluation and improvement for budget, finance and 
general administration. 
  
461 516 สัมมนาการบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ         3(2-2-5) 
 (Seminar on Research and Academic Services Administration)   
 การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและรูปแบบการวิจัยการศึกษา  และการบริการ
วิชาการ การบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
บริหารงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน จรรยาบรรณนักวิจัย และบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ การประเมินความต้องการจ าเป็นในการวิจัยและการบริการวิชาการ ปฏิบัติการจัดท า
โครงการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติการ ประเมินและปรับปรุงโครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการ  
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 Seminar on theories, principles and model of educational research and 
academic services, research administration, creativity and intellectual properties for educational 
quality development, academic services administration for community development, researcher 
code of conduct, related laws and regulation of research and academic services, need 
assessment of research and academic services, research project performance and creative 
academic service, evaluation and improvement for research project and academic services 
project.  
 
461 517 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 
 (Internship in Educational Administration)  
 การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในกระบวนการบริหาร ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ
การศึกษาดูงานและการสัมมนาเก่ียวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร 
 Observation and analysis of administrative process through participation in 
administrative activities to develop theoretical and knowledge, understanding and skills in 
administration, involving a practicum in educational administration activities.           
                    
461 520 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Educational Administration)  
 การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
อนาคต และการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือ การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัญหาในการใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและการ
ประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 Quantitative, qualitative, future and policy research design and methodology 
sampling techniques, case study instrument development, quantitative and qualitative data 
gathering and analysis, problems in advanced statistical used, interpretation and evaluation, 
research synthesis and application for use in educational administration research.   
 
461 521 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3(3-0-6) 
 (Organization Theory and Theory in Administration)  
 ทฤษฎีองค์การและการบริหารการศึกษาระดับต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างเทคนิค แนวปฏิบัติหรือ
กลยุทธ์ในการบริหารการศึกษา การจัดองค์การทางการศึกษา และการตัดสินใจในการจัดการศึกษาภายใต้
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมที่แตกต่างกัน  
 Organizational theory and multi – level educational administration for the 
establishment of techniques, guidelines or strategies in educational administration, Educational 
organizing and decision–making for educational administration of organizational culture and 
diverse social values. 
  
 
 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  หน้า 13 

461 522 การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Policy and Planning Development)  
 แนวคิด ปรัชญา และหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนาและก าหนดนโยบาย 
การใช้นโยบายเพื่อควบคุมการบริหารการศึกษา แบบจ าลองในการสร้างและพัฒนา นโยบายทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนศึกษาระบบการวางแผนการศึกษาประเภท
ต่างๆ ทั้งในเรื่องขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รูปแบบของการวางแผน ระบบการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การก าหนดทางเลือก การทดลองใช้ การประเมินความเป็นไปได้ในการน าแผนไปปฏิบัติ การประสานแผน
และการประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้เพื่อให้การก าหนดนโยบายมีผลในทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง  
 Concepts, philosophy and principle of policy formulation and implementation, 
and educational administration control, models for formulating educational policy responding to 
society’s current and future needs, study of educational planning systems and organization 
related to organizational mission, models of planning, data collection, analysis, establishing 
alternatives, experimentation, feasibility, plan coordination and evaluation for effective policy 
implementation. 
  
461 523 การวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Planning and Education Change)  
 พัฒนาการของโลกที่มีผลกระทบต่อการศึกษา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระบบสารสนเทศ และ
องค์การทางการศึกษาในฐานะผู้น า เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 World developments effecting education, environment and energy, information 
system, educational organization as the agent for developing human resources and planning in 
various fields of study.  
  
461 524 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
 (Manpower Planning and Human Resource Development in  
 Educational Administration)  
 สภาพปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง รูปแบบกรอบแนวคิดและวิธีการในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับวิถีชี วิต
และความก้าวหน้าทางสังคมโดยเน้นกระบวนการพัฒนาทางการศึกษาเป็นหลัก  รวมทั้งการวางแผนก าลังคนใน
ทางการบริหารการศึกษาด้วย  
 The human resources problem, strategic development of human resources in 
the changing society, human resource development models, concepts and processes through 
education, including assigning of human resources in education.   
 
461 525 ภาวะผู้น าในทศวรรษหน้า 3(3-0-6) 
 (Leadership for The Next Decade)            
 ข้อมูล แนวโน้ม และปัจจัยทางสังคมอนาคตที่มีผลต่อภาวะผู้น า อิทธิพลของสถาบัน และ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลต่อภาวะผู้น า ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมโลกที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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 Information, trends, and social factors in the future that affect leadership, the 
influence of regional and global institutions and social environments which affect leadership, 
the development of leadership in the changing world.    
  
461 526 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management)   
 หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลโครงการ รูปแบบการวางแผน วิธีการ
ก าหนดเกณฑ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประเมินโครงการทาง
การศึกษาประเภทต่างๆ  
 Principle, theories and research related to project evaluation, planning models, 
criteria setting and decision-making theory for project evaluation. 
  
461 527 ประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย  3(3-0-6) 
 (Current Issues and Trends in Thai Educational System)   
 ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน  การ
ปรับปรุงความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และความคิดใหม่ๆ ในปัจจุบันทั้งในและนอกประเทศ ที่เกี่ยวข้องและอาจมีผล
ต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต  
 Historical change and development of the modern Thai educational system, 
reform, trends, and regional/global developments affecting Thai educational administration in 
the future.  
 
461 528 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา              3(3-0-6) 
 (Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration)  
 พัฒนาการของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 The rapidly global developments affecting a paradigm shift which advance 
effective innovation in educational administration. 
  
461 529 พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Supervisory Behavior in Educational Administration)  
 แนวความคิด หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการมาโดยล าดับ 
อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษาเชิงระบบที่มีความ
ต่อเนื่องโดยผู้บริหารในองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์ภาวะผู้รับการนิเทศเพื่อการเลือกใช้พฤติกรรมการ
นิเทศของผู้บริหารการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยและทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์กรทาง
การศึกษา เน้นบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศการศึกษา  
 Concepts, principles, theories and practice in educational supervision, the 
influence of educational philosophy affecting supervisory behavior in educational 
administration, the analysis of clients for alternative supervision behavior of education 
administrators, research on theories related to educational organization effectiveness, role of 
education administrators as change agents in educational supervision.    
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461 530 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Research Design for Educational Administration)  
 การพิจารณาแผนแบบการวิจัยที่เหมาะสม ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้พื้นความรู้ด้านสถิติ การ
วิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา เป็นองค์ประกอบส าคัญโดยการจัดกลุ่มสัมมนาและน าเสนอในชั้น
เรียน หรือในการประชุมทางวิชาการ เพื่อการออกแบบและเขียนโครงการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตแต่ละบุคคล  
 Appropriate educational administration dissertation research design using 
knowledge from statistics, research methodology and educational administration through group 
seminars, classroom presentations, academic conferences for designing of each doctoral 
student’s dissertation proposal.   
  
461 531 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6) 
 (Independent Study)  
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดตามความสนใจของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการแนะน า ให้ค าปรึกษา และให้ความเห็นชอบของอาจารย์  
 Inquiry into educational administration according to student interest in 
consultation with an advisor. 
  
461 532 จริยธรรมและมารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 (Ethics and Social Etiquette for Administrators)  
 จริยธรรมและมารยาทส าคัญส าหรับการบริหารของผู้บริหารการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการศึกษาและการปฏิบัติจริงนอกสถานที่เก่ียวกับ
มารยาททางสังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา 
ตลอดจนวัฒนธรรมที่ผู้บริหารควรทราบและถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
 Administrational ethics and social etiquette of educational administrators 
comparing their code of conduct with other professional codes of conduct including off-site 
exercises in social etiquette arts and cultures for understanding religious belief and culture that 
administrators should know to behave suitably.  
  
461 533 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Administration)  
 การสัมมนาเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านต่างๆ 
ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มนักศึกษา  
 Seminar about concepts, theories, research and educational problems on topics 
selected by groups of students.   
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461 534 สัมมนาทางนโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar on Educational Policy and Planning)  
 การสัมมนาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย ปัญหาและการแก้ปัญหาทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามที่กลุ่มนักศึกษาสนใจ  
 Seminar about concepts, theories, conclusions of student research, problems 
and problem solving in politics, economy and society that affect policy and education plan as a 
guideline for educational management in the context of national development. 
  
461 535 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
 (Seminar on Comparative Educational Administration)  
 สัมมนาเปรียบเทียบปรัชญา หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาไทยกับประเทศ
ต่าง ๆ   
 Seminar on comparison between Thai educational administration philosophy, 
principles and practices with other countries. 
  
461 536 สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
  (Seminar on Politics, Economic, and Social Problems Related to  
 Educational Administration)  
 ความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเมินระบบ
การศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
 The changes, problems and problem solving in politics, economic and social 
that effected to educational administration, study on politics, economic and social 
development and evaluation on Thai educational system for propose the guideline that 
accommodated with nation development. 
  
461 541 ดุษฎีนิพนธ์                              มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ตามที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อน และสามารถเขียน
รายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
 Student’s individual research to acquire the knowledge related to principles and 
theories of educational administration based upon the student’s interest which apply 
complexity research methodology and able to write a doctoral dissertation in the form of a 
research report. 
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461 542 ดุษฎีนิพนธ์                                          มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ตามที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อน และสามารถเขียน
รายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
 Student’s individual research to acquire the knowledge related to principles and 
theories of educational administration based upon the student’s interest which apply 
complexity research methodology and able to write a doctoral dissertation in the form of a 
research report. 
  
461 543 ดุษฎีนิพนธ์                                    มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation)   
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ที่นักศึกษามีความสนใจ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
 Student’s individual research to acquire the knowledge related to principles and 
theories of educational administration based upon the student’s interest and able to write a 
doctoral dissertation in the form of a research report. 
  
461 544 ดุษฎีนิพนธ์                                    มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 การวิจัยของนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ที่นักศึกษามีความสนใจ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ  
 Student’s individual research to acquire the knowledge related to principles and 
theories of educational administration based upon the student’s interest and able to write a 
doctoral dissertation in the form of a research report. 
  
466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I) 
 เงื่อนไข: ส าหรับนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติ ตามนัยแห่งข้อ 32.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
 ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาสามารถเลือกเรียน  
 รายวิชาภาษาอังกฤษ 461502 แทนก็ได้  
 ฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร อ่านบทความ ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ
บทความใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ โดยเน้นการสื่อสารด้วยข้อมูลทางการศึกษา  
 English speaking, communicating, academic reading comprehension and critique 
and academic presentations of educational data. 
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466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education II)  
 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับด้านงานวิชาการ ได้แก่ การเขียนบทความ การเขียนบทคัดย่อ 
การเขียนรายงานการศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 Advanced English for academic purposes, including writing articles, abstracts and 
educational summaries reports, research reports and presentation.  
 


