
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 
 

ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Education Program in Education Management 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม (ไทย) :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการการศึกษา)   
ชื่อย่อ  (ไทย) :   ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education (Education Management) 
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  M.Ed. (Education Management) 

 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

42 หน่วยกิต  
 
โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก. แบบ ก 2  (มีวิทยานิพนธ์) 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

วิชาเลือก   12 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

รวม 42 หน่วยกิต 
แผน ข.   (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) 6 หน่วยกิต 

รวม 42 หน่วยกิต 
 
  รหัสวิชาและรายวิชา  
  รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตร จะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 
   ED หมายถึง   วิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งรับผิดชอบโดย บัณฑิต
วิทยาลัย 



      เลขหลักร้อย 5  หมายถึง   วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
      เลขหลักร้อย 6  หมายถึง   วิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

เลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นล าดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99 ได้จัดแบ่งรหัสวิชาดังนี้ 
        01 – 09   หมายถึง   วิชาปรับพื้นฐาน 
        11 – 29   หมายถึง   วิชาบังคับ 
        31 – 89   หมายถึง   วิชาเลือก 

รายวิชา 
    1) วิชาปรับพื้นฐาน  มีจ านวน 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
     ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน   
 ในรายวิชาที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อนซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด 

การเรียนปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาการนี้ไม่นับหน่วยกิตและมีการวัดผลเป็น  
S (Satisfactory)     หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ 

       U (Unsatisfactory)  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์    

ประกอบด้วย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต  

                                                               (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
ED 501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษา   

(English for Communication in Education) 
ไม่นับหน่วยกิต  

 เงื่อนไข 
หากผู้เรียนสอบได้คะแนน TOEIC 500 ขึ้นไปหรือ IELTS 5.5 หรือ TOEFL (paper based) 
500 คะแนนขึ้นไปสามารถน าผลมาเทียบโดยไม่ต้องเรียนได้)  

ED 502 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
(Education and Sustainable Development) 

ไม่นับหน่วยกิต  

 เงื่อนไข 
หากผู้เรียนเคยเรียนวิชานี้หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
5 ปี และยังอยู่ในวิชาชีพการศึกษาสามารถน าผลการเรียนมาแสดงเพ่ือไม่ต้องเรียนได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2) วิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไข 

                                                               (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
ED 511 หลักและระบบบริหารการศึกษา 

(Principle and System of Educational 
Administration) 

3(3-0-6) - 

ED 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษา 
(Research Methodology in Educational 
Management) 

3(3-0-6)  

ED 513 กลยุทธ์ การวางแผนและนโยบายการจัดการด้านการศึกษา 3(3-0-6) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไข 
                                                               (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

(Strategic Planning and Policy Management in 
Education) 

ED 514 จริยธรรมและภาวะผู้น าทางการศึกษา 
(Ethics and Leadership in Education) 

3(3-0-6) - 

ED 515 การจัดการหลักสูตร การเรียนรู้และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Management of Curriculum, Learning and Quality 
Assurance in Education) 

3(3-0-6) - 

ED 516 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการจัดการการศึกษา 
(Professional Internship in Educational 
Management) 

3(3-0-6) - 

ED 517 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 1 
(Seminar on Educational Management 1) 

ไม่นับหน่วยกิต  

ED 518 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 2 
(Seminar on Educational Management 2) 

ไม่นับหน่วยกิต  

 
3) วิชาเลือก 

    แผน ก. แบบ ก 2 วิชาเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  
    แผน ข.    วิชาเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไข 
                                                                 (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

ED 531 ระบบการเรียนการสอนยุคดิจิทัลกับการจัดการความรู้ 
(Digital Learning System and Knowledge 
Management in Education) 

3(3-0-6) - 

ED 532 การบริหารจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล  
(Classroom Management in Digital Era) 

3(3-0-6) - 

ED 533 การพัฒนาและการสื่อสารในองค์การการศึกษา 
(Organization Development and Communication 
in Education) 

3(3-0-6) - 

ED 534 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
(Educational Human Resource in Management) 

3(3-0-6)  

ED 535 การจัดการการเงินทางการศึกษา 
(Financial Management in Education) 

3(3-0-6) - 

ED 536 กลยุทธ์การตลาดส าหรับสถานศึกษา 
(Marketing Strategies for School) 

3(3-0-6) - 

ED 537 การบริหารคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) - 



รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไข 
                                                                 (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

(Quality Management in Education) 
ED 538 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการศึกษา 

(Cross-cultural Communication in Education) 
3(3-0-6) - 

ED 539 การตัดสินใจเพื่อการน าในองค์กรการศึกษา 
(Decision-Making for Leading in Educational 
Organization) 

3(3-0-6) - 

ED 540 ความเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา 
(Entrepreneurship in Education) 

3(3-0-6) - 

MG 525 การจัดการธุรกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Business Management under Sufficiency Economy 
Philosophy) 

3(3-0-6) - 

MG 526 การจัดการธุรกิจสีเขียว 
(Green Business Management) 

3(3-0-6) - 

    
4)  วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไข 
                                                               (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

ED 600 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

12(0-0-36) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
15  หน่วยกิต 

ED 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) (Independent 
Study)     

6(0-0-18) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
15  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
แผน ก. แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) 

ปีที ่
ภาค

การศึกษา 
วิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

1 ภาคต้น ED 511 หลักและระบบบริหารการศึกษา 
(Principle and System of Educational Administration) 

3(3-0-6) 

  ED 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษา 
(Research Methodology in Educational Management) 

3(3-0-6) 

  ED 513 กลยุทธ์ การวางแผนและนโยบายการจัดการ 
ด้านการศึกษา 
(Strategic Planning and Policy Management in 
Education) 

3(3-0-6) 

   วิชาเลือก 1 วิชา 3 
   รวม 12 
 ภาคปลาย ED 514 จริยธรรมและภาวะผู้น าทางการศึกษา 

(Ethics and Leadership in Education) 
3(3-0-6) 

  ED 515 การจัดการหลักสูตร การเรียนรู้และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Management of Curriculum, Learning and 
Quality Assurance in Education) 

3(3-0-6) 

  ED 517 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 1 
(Seminar on Educational Management 1) 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

   วิชาเลือก 2 วิชา 6 
   รวม 12 
2 ภาคต้น ED 516 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการจัดการการศึกษา 

(Professional Internship in Educational 
Management) 

3(3-0-6) 

  ED 518 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 2 
(Seminar on Educational Management 2) 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

  ED 600 วิทยานิพนธ์   
(Thesis) 

3 
(0-0-9) 

   วิชาเลือก 1 วิชา 3 
   รวม 9 
 ภาคปลาย ED 600 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

9 
(0-0-27)   

  
   รวม 9 
  รวมปีที่ 1 และ ปีที่ 2 42 



 
แผน ข. (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

ปีที ่
ภาค

การศึกษา 
วิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

1 ภาคต้น ED 511 หลักและระบบบริหารการศึกษา 
(Principle and System of Educational Administration) 

3(3-0-6) 

  ED 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษา 
(Research Methodology in Educational 
Management) 

3(3-0-6) 

  ED 513 กลยุทธ์ การวางแผนและนโยบายการจัดการด้าน
การศึกษา 
(Strategic Planning and Policy Management in 
Education) 

3(3-0-6) 

   วิชาเลือก 2 วิชา 6 
   รวม 15 
 ภาคปลาย ED 514 จริยธรรมและภาวะผู้น าทางการศึกษา 

(Ethics  and Leadership in Education) 
3(3-0-6) 

  ED 515 การจัดการหลักสูตร การเรียนรู้และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(Management of Curriculum, Learning and 
Quality Assurance in Education) 

3(3-0-6) 

  ED 517 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 1 
(Seminar on Educational Management 1) 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

   วิชาเลือก 2 วิชา 6 

    

รวม 
 

12 
2 ภาคต้น ED 516 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการจัดการการศึกษา 

(Professional Internship in Educational 
Management) 

3(3-0-6) 

  ED 518 สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 2 
(Seminar on Educational Management 2) 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

   วิชาเลือก 2 วิชา 6 
   รวม 9 
 ภาคปลาย ED 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) 6  
   (Independent Study) (0-0-18) 
   สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า  
   รวม 6 
  รวมปีที่ 1 และ ปีที่ 2 42 



     
    ค าอธิบายรายวิชา 

1) วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
ED 501   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา                                               -
    (English for Communication in Education) 

การเขียนค าอธิบายอย่างสั้น  การเขียนแผนงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ การอ่านเชิง
วิเคราะห์ และวิจารณ์ หนังสือ บทความ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา การฟังและสรุปประเด็น
ส าคัญ การรายงานปากเปล่า 

Writing short description, plan and academic report; analytical and critical reading 
of textbooks, academic articles and reports on education; listening and writing summary; and 
oral presentation.  

 

ED 502  การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน                                  - 
         (Education and Sustainable Development) 
         ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา วิกฤติการพัฒนาที่ส่งผลต่อการศึกษา

และการพัฒนาสังคม  การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนา แนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

        Philosophy and fundamental concepts of educational management; crisis in 
development affecting education and social development; change in the paradigm of 
development; concepts of education for sustainable development; education to strengthen 
knowledge-based society and community development; principles and learning process that 
support education for sustainable development. 

 

2) วิชาบังคับ   จ านวน 18 หน่วยกิต 
ED 511  หลักและระบบบริหารการศึกษา                   3(3-0-6) 

(Principle and System of Educational Administration) 
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหารองค์การ ส านักงาน และองค์คณะบุคคล 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ การวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ  
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการบริหารสถานศึกษา  

Theories, principles, processes and duties in the administration of organization, 
office, and committee; human resource management; administrative, financial, procurement 
building, laws related to education and educational administrators; innovation and 
information technology for administration and learning; planning to increase efficiency and 
effectiveness of educational administration. Academic Administration for quality and 



excellence. Resources and environment Management for learning. Knowledge management 
for school. 
 
ED 512  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษา               3(3-0-6) 
     (Research Methodology in Educational Management) 

วิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งครอบคลุมระเบียบ
วิธีด าเนินการทุกขั้นตอนในการวิจัย ได้แก่ การก าหนดปัญหาวิจัยการศึกษาและรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย การก าหนดสมมติฐานการวิจัย การก าหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่าง การสร้างและตรวจสอบความ
เชื่อมั่นและความถูกต้องของแบบสอบถาม  การรวบรวมข้อมูลและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยทางการศึกษา 
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

Research methodology used in qualitative and quantitative researches; planning 
and conducting research; research problems and reports on documents related to research; 
hypothesis for research; population and sample; designing and testing the reliability and 
validity of the questionnaire;, data collection and use of statistics in analysis; use of 
statistical package in data analysis; research evaluation and ethics in conducting education 
research as well as for professional development. 

 

ED 513  กลยุทธ์ การวางแผนและนโยบายการจัดการด้านการศึกษา        3(3-0-6) 
(Strategic Planning and Policy Management in Education) 

แนวคิดทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดนโยบาย เพ่ือให้
น าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การก าหนดนโยบายการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของสังคมและชุมชน การวิเคราะห์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา เทคนิคและ
กระบวนการวิเคราะห์นโยบายการศึกษาที่ส าคัญ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย โดยเลือกใช้
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม ตลอดจนสามารถบริหารงาน
วิชาการ บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

Theories principle and practice of strategic policy planning and formulation of 
educational policy for implement to school; formulation of educational policy to meet the 
demand for social and community participation; analysis of innovation related to 
educational policy; techniques and processes of analyzing principal educational policies, 
including monitoring and evaluating policy achievement. The theory, principles, process 
management consistent with the macroeconomic context and social landscape. As well as 
to academic administration, resources and environment Management for learning. 
Knowledge management for school. 

 
 
 

 



ED 514  จริยธรรมและภาวะผู้น าทางการศึกษา              3(3-0-6) 
(Ethics and Leadership in Education) 

            แนวปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าทางการศึกษาตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพบริหารการศึกษา จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ความเป็นผู้น าทางวิชาการ และความเป็นมือ
อาชีพ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนา
กลยุทธ์ในการน าการจัดการและบริหารองค์กรการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การเพ่ิมศักยภาพและปฏิสัมพันธ์ในองค์กรและการปรับตัว
ขององค์กรเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่อโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งในองค์กร 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรการศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น  
การบริหารงานระบบเครือข่าย ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
            Practices of morality and ethics for educational leaders according to the 
standards of professional ethics; academic leadership; good governance transformational 
leadership; development of leadership strategy; efficient management and administration of 
educational organization; supervision for teacher development to learner. Enhancement of 
interactive organizational capability and organizational resilience when confronted with 
challenges to social; risk management and conflict management in educational organization; 
mobilization of resources for education; establishment of good relationship between 
educational institutions and communities; network management and laws related to 
education 
 
ED 515  การจัดการหลักสูตร การเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 

  (Management of Curriculum, Learning and Quality Assurance in Education) 
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแนวทางใหม่ 

โดยเน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และความสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การน าหลักสูตรไปใช้และ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา  หลักการ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Curriculum development and learning management system related to new 
curriculum guidelines for school activities. Development for student’s life of moral discipline 
and unity. To development the capacity of students to systematic thinking, manage and 
account for implementation and evaluation of the curriculum of educational institution 
according to educational and learning standards; research for teaching development; school 
supervision; development and management of quality assurance system in educational 
institution. The principles for quality assurance; internal and external quality assurance; 
monitoring the quality of education. Measurement and evaluation guidelines of learner 
outcome. 



 
ED 516  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการจัดการการศึกษา          3(3-0-6) 

(Professional Internship in Educational Management) 
     การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยเน้นการมีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการ
การศึกษา โดยมีการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานการศึกษาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ภายใต้
การดูแลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ 
    Professional internship in educational institution with an emphasis on direct 
experience of the development of educational management for not less than 135 hours per 
regular semester under the supervision of academic advisor. Management, teaching, teaching 
evaluation and assessment of learning outcome. 
 
ED 517  สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 1              ไม่นับหน่วยกิต 

(Seminar on Educational Management 1)            
การสัมมนาหัวข้อส าคัญทางการจัดการการศึกษาหรือหัวข้อด้านการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป

หรือปัญหาความท้าทายด้านการศึกษาเฉพาะเรื่อง แนวโน้มร่วมสมัยในการศึกษาและการจัดการการศึกษา  
Seminar on main topics of educational management, general educational 

concerns or specific educational challenges; contemporary trends in education and 
educational management. 

 
ED 518  สัมมนาทางการจัดการการศึกษา 2              ไม่นับหน่วยกิต 

(Seminar on Educational Management 2) 
การสัมมนาหัวข้อส าคัญทางการจัดการการศึกษาหรือหัวข้อด้านการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป

หรือปัญหาความท้าทายด้านการศึกษาเฉพาะเรื่อง แนวโน้มร่วมสมัยในการศึกษาและการจัดการการศึกษา 
กรณีศึกษาที่น าหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารงานองค์การ ส านักงาน 
และองค์คณะบุคคล การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
โดยน าผลการวิจัยทางการศึกษาที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ 

Seminar on main topics of educational management, general educational 
concerns or specific educational challenges; contemporary trends in education and 
educational management; the theory guiding principles of management. The administration 
office and the organization committee. Human resource management As well as laws 
related to education and educational administrators case studies and application of the 
results of related educational researches. 
 
 
 
 
 



3) วิชาเลือก  
แผน ก. แบบ ก.2 มีวิทยานิพนธ์   จ านวน     12  หน่วยกิต 
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์    จ านวนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 
 

ED 531  ระบบการเรียนการสอนยุคดิจิทัลกับการจัดการความรู้         3(3-0-6) 
(Digital Learning System and Knowledge Management in Education ) 
แนวคิด ทฤษฎีของระบบการเรียนการสอนยุคดิจิทัล   ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในการ

บริห ารงานด้ านการศึ กษา การใช้ ข้ อมู ลสารสน เทศเพ่ื อการตั ดสิ น ใจในการบริห ารการศึ กษ า 
การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ การควบคุมดูแล การประเมินผล และกลยุทธ์การบริหารระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมในการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์การและกระบวนการจัดการความรู้  การพัฒนาให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

Concepts and theories of digital learning system; strategic information system in 
education management; implementation of information system for managerial decision in 
education management; system design, development, application, control and evaluation; 
strategic information system in education management by using computer; related laws and 
ethics in information system management; concepts and processes of knowledge management 
in organization; development of learning organization and knowledge transfer in organization. 
 
ED 532  การบริหารจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล               3(3-0-6) 

(Classroom Management in Digital Era)  

    แนวคิด ทฤษฎีของการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
ห้องเรียนในยุคดิจิทัล การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียน  ตลอดจน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

Theories and principles of classroom management in digital era; internal and 
external environment of digital classroom; management of student’s 
behavioral problems; discipline in digital classroom, teaching activities, development of 
teaching skills to motivate students to learn efficiently. 
 
ED 533  การพัฒนาและการสื่อสารในองค์การการศึกษา             3(3-0-6) 

(Organizational Development and Communication in Education) 
พฤติกรรมในองค์กรที่ เกิดจากปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและโครงสร้างองค์กร  วัฒนธรรมและ 

การเปลี่ยนแปลงในองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการศึกษา การสื่อสารระหว่าง
บุคคลและการสื่อสารกลุ่ม จิตวิทยาการสื่อสาร การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรการศึกษา รูปแบบ วิธีการ 
ปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารในองค์กรการศึกษา  



Organizational behavior comes from individual, group and organizational structure; 
cultural and organizational changes; concepts of internal and external communication of 
educational organization; interpersonal communication and group communication; psychology 
of communication; communication to create image in educational organization; models, 
methods, problems and obstacles of communication in educational organization. 

 
ED 534  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา             3(3-0-6) 

(Educational Human Resource in Management) 
ระบบ และกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพชั้นสูง สภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการสรรหา การพัฒนาและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปัญหาและแนวโน้มการบริหารบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 
       System and process of the production and development of teachers and 
educational personnel according to professional standards and Teachers and Educational 
Personnel Council; codes of ethics of teaching profession and educational personnel; personnel 
administration system of teachers and educational personnel; recruitment, professional training 
and performance appraisal, salary, remuneration, benefits and laws related to  teachers and 
educational personnel, including current problems and trends in the administration of 
educational personnel. 
 
ED 535  การจัดการการเงินทางการศกึษา                3(3-0-6) 

(Financial Management in Education)   
การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา คุณค่าทางเศรษฐกิจ

ของการศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  นโยบายของรัฐเพ่ือการสนับสนุนเงินทุน
และการกู้ยืมทางการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนงบประมาณการวิเคราะห์ต้นทุน ก าไร 
ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์และความเสี่ยง และจัดการทรัพยากรในการศึกษา รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

Application of economic concepts and principles for educational management;  
economic values of education and social development; education and economic 
development; government’s policy on educational funds and loans; financial management; 
budget planning; analysis of costs, profits, expenses, outcomes and risks; efficient and 
effective management of educational resources and related laws. 
 
 
 
 
 



ED 536  กลยุทธ์การตลาดส าหรับสถานศึกษา               3(3-0-6) 
(Marketing Strategies for School) 

    แนวคิดด้านการตลาดส าหรับสถานศึกษา การสร้างภาพลักษณ์ การด าเนินการด้านการประกอบการ
เพ่ือสังคมกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในงานการ ตลาดส าหรับ
สถานศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจด้านการตลาด และจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับสถานศึกษา  
    Concepts of marketing strategies for school; brand image; operation of 
entrepreneurship for society and relation with community; marketing problems and obstacles in 
educational institution; understanding marketing and business ethics of educational institution. 
 
ED 537  การบริหารคุณภาพการศึกษา                   3(3-0-6) 

(Quality Management in Education) 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ปัญหาและอุปสรรคในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและบูรณาการเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

Concepts related to quality management in education; key indicators for 
monitoring and evaluating performance according to Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx); problems and obstacles of implementing EdPEx; sustainable and 
integrated development of the quality of education to enhance competitiveness at national 
and international levels. 
 
ED 538  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการศึกษา                3(3-0-6) 

(Cross-cultural Communication in Education) 
แนวคิดและบทบาทของภาษาและวัฒนธรรมในการสื่อสาร แนวคิดการปรับตัวด้านการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทการศึกษาระดับต่างๆ  การจัดการการศึกษาในองค์กรที่
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

Concepts and roles of language and culture in communication; concept of adaptation 
in intercultural communication; cross-cultural communication at various levels of educational 
contexts; management of education in multicultural organization. 
 
 
ED 539  การตัดสินใจเพื่อการน าในองค์กรการศึกษา               3(3-0-6) 

(Decision-Making for Leading in Educational Organization) 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจและการใช้อ านาจในองค์กรที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจหรือ การก าหนด

นโยบาย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในองค์กร องค์ประกอบทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และผลลัพธ์ที่มีต่อองค์กร การออกแบบโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงานในองค์กรที่เอ้ือต่อธรรมาภิบาลใน
องค์กร  



Concepts and theories of power and the use of power related to decision-making or 
policy formulation in organization; problem-solving and decision-making in organization; effects of 
psychological and social elements on decision-making and their impact on organization; structural 
design and working process contributing to good governance in organization. 
 
ED 540  ความเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา              3(3-0-6) 

(Entrepreneurship in Education) 
    การสร้างนวัตกรรมในการศึกษา  การออกแบบแผนธุรกิจในการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการก่อตั้ง
องค์กรการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรฐานทางการเงินและการเติบโต  การวัดผลการประกอบ การและ
ผลกระทบทางธุรกิจ กรณีศึกษาของผู้ประกอบการชั้นน าด้านการศึกษาและผู้ก่อตั้งองค์กรการศึกษา 

Innovation in education; design of business model in education and   
development of strategy for establishing educational organization; access to fund; financial 
standards and growth; appraisal of business performance and business impact; case studies 
of leading entrepreneurs in education and founders of educational organizations. 
 
MG 525  การจัดการธุรกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6) 
    (Business Management under Sufficiency Economy Philosophy) 
    หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึงการสร้างความสมดุล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่องค์การธุรกิจ เพ่ือให้องค์การธุรกิจ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด รู้คุณค่า คุ้มค่า 
เพ่ือสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้แก่องค์การธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

Philosophy of sufficiency economy and its application in various types of 
business organizations to create the balance and good immunity in business organization, 
increase competitiveness and adapt itself to accommodate changes that may occur; focus 
on the efficient, productive, economical and worthwhile resource and environmental 
management in order to create stability and sustainability for overall business organization, 
economy and environment. 
 
MG 526   การจัดการธุรกิจสีเขียว                    3(3-0-6) 
    (Green Business Management) 

แนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ การด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดท ากลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกที่มีมาตรฐานสูงกว่ากฎเกณฑ์ ข้อบังคับของ
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจตามเงื่อนไขและพันธสัญญาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งม่ันและต่อเนื่อง 

Concept of eco-friendly business operation of entrepreneurs; environmentally 
friendly and sustainable business; preparation of an aggressive business strategy with higher 
standards than the norm; regulations of goods production and services that are 



environmentally friendly; business operation in compliance with conditions and 
environmental obligations with commitment and continuity.  

 
4) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ED 600 วิทยานิพนธ์                      12(0-0-36) 
(Thesis)                     

   นักศึกษาที่ เลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก 2 ต้องจัดท าวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่ตนศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
   Students who have chosen plan A ( Thesis)  must write and defend their thesis. 
Topics must be in student’s area of expertise and approved by advisors. The completed 
thesis must be approved by the appointed thesis committee. 
 
ED 601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)                 6(0-0-18) 

(Independent Study) 
   นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  Students who have chosen plan B (Non-thesis) must report their independent study 
based in their area of expertise to their advisors, and must be approved from the appointed 
excimination committee. 
 


