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หลักสูตรแบบ 1.1
ไม่น้อยกว่า
หลักสูตรแบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า
โดยมีรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
260-701 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา (3)
260-702 ภาวะผู้นาและการบริหารการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา (3)
260-703 การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา
(3)
260-704 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
(3)
260-705 วิทยวิธีวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา
(3)
260-706 สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา*
(1)
หมายเหตุ* เป็นรายวิชาไม่นบั จานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยทุกภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียน
วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์
หลักสูตรแบบ 1.1
260-720 วิทยานิพนธ์
หลักสูตรแบบ 2.1
260-721 วิทยานิพนธ์

(48)
(36)

หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท สาขาวิชาอื่นทาง
การศึกษาหรือที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องเรียน
รายวิชาเสริมเพิม่ เติมต่อไปนี้ จานวน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับ
หน่วยกิตหรืออาจสามารถเรียนวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการโดยอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
2. หมวดวิชาเลือก
หลักสู6ตร หน่วยกิต
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ตาม 260-502 หลักการนโยบายและกระบวนการบริหารการศึกษา (3)
คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาทัง้ ในส่วนของรายวิชาในประเทศ
260-503 ภาวะผู้นาและการบริหารสถานศึกษา
(3)
และต่างประเทศ
260-510 พฤติกรรมองค์การ
(3)
260-710 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารทางการศึกษา*(3)
260-711 สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (3)
260-712 วิชาสัมมนาการศึกษานานาชาติ
(3)
(นักศึกษาศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถเทียบหน่วยกิตได้)
260-713 การบริหารหลักสูตรและการสอน
(3)
260-714 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
(3)
260-715 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา (3)
260-716 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (3)
276-701 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(3)
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับเลือกนอกจากรายวิชาเลือกที่ปรากฏ
ในรายการข้างต้นนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการเรียน

หลักสูตร 1.1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
260-706* Seminar in Educational Administration
Research
260-720 Thesis
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
260-706* Seminar in Educational Administration
Research
260-720 Thesis
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
260-706* Seminar in Educational Administration
Research
260-720 Thesis
รวม

แผนการเรียน

260-705
วิชาเลือก

ชื่อวิชา
Policy and Strategy in Educational
Administration
Research Methodology in Educational
Administration
1 รายวิชา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
260-704 Educational Quality Management
260-706* Seminar in Educational Administration Research
260-721 Thesis
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
260-706* Seminar in Educational Administration
Research
260-721 Thesis
รวม
* ไม่นับหน่วยกิต

8

รวม

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(1)
260-706* Seminar in Educational
Administration Research
(8)
260-720 Thesis
8

รวม

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(1)
260-706* Seminar in Educational
Administration Research
(8)
260-720 Thesis
8

หน่วยกิต
(1)
(8)
8

หน่วยกิต
(1)
(8)
รวม

หน่วยกิต
(1)
(8)

รวม

8

หลักสูตร 2.1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
260-701

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(1)
260-706* Seminar in Educational
Administration Research
(8)
260-720 Thesis

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(3)
260-702 Leadership and Change
Management in Education
260-703 Analysis of Educational
(3)
Organization
วิ
ช
าเลื
อ
ก
(3)
1 รายวิชา
9

รวม

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(3)
260-706* Seminar in Educational
(1)
Administration Research
(6)
260-721
Thesis
9

รวม

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
(1)
260-706* Seminar in Educational
Administration Research
(10)
260-721 Thesis
10

รวม

หน่วยกิต
(3)
(3)
(3)
9

หน่วยกิต
(1)
(10)
10

หน่วยกิต
(1)
(10)
10

คาอธิบายรายวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาควิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
260-502
3(2-2-5)
หลักการนโยบายและกระบวนการบริหารการศึกษา
(Policy Principles and Educational Administration
Processes)
แนวคิดพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย การพัฒนา
นโยบายการศึกษาการกาหนดและการยอมรับนโยบายการศึกษา
การวิเคราะห์และการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมิน
นโยบายการศึก ษา หลั ก และทฤษฎี ทางการบริ ห ารและการ
บริ ห ารการศึ ก ษา ระบบและทฤษฏี ก ารวางแผน การวาง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา กระบวนการบริ ห ารและการ
จัดการการศึกษายุคใหม่ การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและ
จัดการการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
บริบทและแนวโน้มในการจัดการการศึกษา
260-503
3(2-2-5)
ภาวะผู้นาและการบริหารสถานศึกษา
(Educational Leadership and Institutional Administration)
ภาวะผู้นาและผู้บริหารการศึกษา ทฤษฏีหลักการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้นาทักษะผู้นาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ สมรรถนะต่ า ง ๆ และ
จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษามาตรฐานวิ ช าชี พ การ
บริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา การนานวัตกรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา
260-510
3(2-2-5)
พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และงานวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ในองค์การธรรมชาติของมนุษย์ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ทฤษฏีองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ สัมมนา พฤติกรรมองค์การในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในองค์การ การจูงใจ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจ อานาจและอิทธิพลในองค์การ การเมืองในองค์การ การ
บริหารความขัดแย้ง รวมทั้งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพ
ในการทางาน
หมวดวิชาบังคับ
260-701
3(2-2-5)
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษา
(Policy and Strategy in Educational Administration)
การวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี แ ละแนวโน้ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ก าหนด
นโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ทางการบริหาร
การศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ น โยบาย การประเมิ น ผลนโยบาย
การศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้ น การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ทางด้ า นสั ง คม
การเมือง สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อการกาหนด
นโยบายการศึกษา การใช้กลยุทธ์นานโยบายไปปฏิบัติ

260-702
3(2-2-5)
ภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
(Leadership and Change Management in Education)
แนวโน้มการพัฒนาผู้นาทางการศึกษาในสังคมโลกาภิวตั น์ การ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาในการทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ทางการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
260-703
3(2-2-5)
การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา
(Analysis of Educational Organizations)
การวิเคราะห์สภาพบริบท พื้นฐาน และแนวโน้มต่างๆ ของ
องค์การทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน
และสังคมโลก การวิเคราะห์การเมืองทางการศึกษาที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาองค์การ การประยุกต์ทฤษฎีองค์การเพื่อ
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาขององค์การและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
การสัมมนา ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาทฤษฎีองค์การไปใช้
ในการวิเคราะห์และบริหารองค์การทางการศึกษา
260-704
3(2-2-5)
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Management)
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวิจัย เกี่ยวกับคุณภาพ
ทางการศึ ก ษา การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรฐาน
การศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ การพัฒนาตัว
บ่ ง ชี้ ท างการศึ ก ษาและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานศึ ก ษา การ
วิเคราะห์มาตรการในการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การ
สัมมนาทางด้านการจัดการคุณภาพทางการศึกษา
260-705
3(2-2-5)
วิทยวิธีวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
(Research Methodology in Educational Administration)
ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา
การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการ การประเมิน
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ
260-706
1(0-2-1)
สัมมนาการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration Research)
การค้นคว้า การนาเสนอ การอภิปรายความก้าวหน้าของ
การวิจัย การนาส่งวิทยานิพนธ์ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
260-710
3(2-2-5)
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารทางการศึกษา
(Moral and Ethics for Educational Administrators)
แนวคิดเชิงปรัชญา และจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ไทย วิเคราะห์ปรัชญาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้บริหาร
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นา เชิง
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักบริหารการศึกษา การ
วิเคราะห์บ ริบทต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่อพฤติกรรมทางด้า น
จริยธรรมและการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักบริหารการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร
260-711
3(1-4-4)
สัมมนาแนวโน้มการบริหารการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
(Seminar in Educational Administration Trends for
ASEAN Community)
ปรัชญาของประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทายต่อ
การจั ด การศึ ก ษาไทยการศึ ก ษาระบบบริ ห ารการศึ ก ษาของ
ประเทศอาเซียนโดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้าง นโยบาย กล
ยุทธ์ และพฤติกรรมการบริหารในระดับนโยบายทางการศึกษา
260-712
3(1-4-4)
วิชาสัมมนาการศึกษานานาชาติ
(Seminar in International Studies)
การวิ เ คราะห์ แ ละการเปรี ย บเที ย บปรั ช ญาการศึ ก ษา
นโยบายการศึ ก ษา ระบบการจั ด การศึ ก ษา การจั ด การ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
ประเทศพั ฒ นา ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานต่างประเทศ
260-713
3(2-2-5)
การบริหารหลักสูตรและการสอน
(Administration of Curriculum and Instruction)
ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนาไปใช้ การประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบของการสอนที่มีการวิจัยเป็น
พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
260-714
3(2-2-5)
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
(Educational Resources Management)
การวิเคราะห์ท รัพ ยากรการบริ หารการศึก ษาทั้งที่ เป็ น
ทรัพยากรบุคคลและไม่ใช่บุคคลเพื่อนามาใช้ในการจัดการศึกษา
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรในชุมชุนเพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษา

260-715
3(2-2-5)
การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
(Information Management and Innovation in
Educational Administration)
การวิเคราะห์เทคโนโลยีการเรียนการสอน การสื่อสาร
ทางไกลสมั ย ใหม่ และนวั ต กรรมอื่ นที่ ใ ช้ จั ด สารสนเทศใน
สถานศึกษา การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การประเมินซอฟแวร์ ระบบมัลติมีเดีย
แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ และส านั ก งานอั ต โนมั ติ เ พื่ อ การบริ ห าร
การศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
260-716
3(2-2-5)
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา
(Qualitative Research Design for Educational Administration)
การนาทฤษฏีทางการบริหารมาใช้ในการออกแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสร้างความน่าเชื่อถือ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอภิปรายผลการวิจัยและการเขียน
รายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัย
เชิงคุณภาพทางด้านการบริหารการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การฝึกปฏิบัติการวิจัยและการสัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
260-720
48(0-144-0)
วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางการบริหารการศึกษา ทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการ
บริหารการศึกษา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา การ
โจรกรรมทางวิ ช าการในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การเขี ย น
วิทยานิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ
260-721
36(0-108-0)
วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางการบริหารการศึกษา ทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการ
บริหารการศึกษา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา การ
โจรกรรมทางวิ ช าการในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การเขี ย น
วิทยานิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ
276-701
3(2-2-5)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Advanced Statistics for Educational Research)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวคเตอร์และแมทริกซ์ ทฤษฎีการ
วิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม สหสัมพันธ์แบบ
คานอนิคอล การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณ แบบจาลอง
โครงสร้างเชิงความแปรปรวน การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงสาหรับ
การบริหารการศึกษา

