
 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   25570000009838 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย:   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ:    Master of Education Program in Educational Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
 2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Education (Educational Administration) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Ed. (Educational Administration) 
 2.3 การอนุมัติหลักสูตร 
    2.3.1 สภาวิทยาเขตปัตตานี อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 8(3/2558) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 
  2.3.2 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 368(6/2558) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 
  2.3.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
        2.3.4 ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 
3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือให้เป็น  
นักวิชาการ นักบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้และสมรรถนะทางการบริหารจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



4. วัตถุประสงค์  
มุง่พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

หรือหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคม              
พหุวัฒนธรรม 
 4.2 เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความสามารถทางการวิจัยการศึกษา มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยใช้งานวิจัย 
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาแนวทางและความรู้ใหม่  และน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร-์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบ)ุ  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า  1  ปี  นอกจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน  ก  แบบ ก 1    - หน่วยกิต 
 -  วิทยานิพนธ์    - หน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 -  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน*       3 หน่วยกติ     
 -  หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต   
 -  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต  
 -  วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต  

  แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า**  54 หน่วยกิต 
-  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน*         3 หน่วยกิต     
 -  หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต   



 -  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต  
 -  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต 
 -  วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต  

  แผน ข  ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต 
 -  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน*         3 หน่วยกิต     
 -  หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต   
 -  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต  
 -  สารนิพนธ์      6 หน่วยกิต 

*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
และสอบมาแล้วไม่เกิน   2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

** กรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
    แผน ข  ไม่น้อยกว่า**   42 หน่วยกิต 

 -  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน*         3 หน่วยกิต     
 -  หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต   
 -  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต  
 -  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต 
 -  สารนิพนธ์      6 หน่วยกิต 

7.1.3 รายวิชา 
วิชาเสริมพื้นฐาน  3  หน่วยกิต 

260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*     3(2-2-5) 
English for Educational Administrators 

วิชาบังคับ    15  หน่วยกิต 
 260-501  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

    Administration of school curriculum 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
  Theories and Processes in Educational Administration 
 260-503 การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(2-2-5) 

School Administration and Professional Development 
 260-504 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
  Administration of Co-curriculum and learner development activities 
 260-505 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Quality Assurance 
 



วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิตส าหรับแผน ก แบบ ก2 
     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิตส าหรับแผน ข  

260-510  พฤติกรรมองค์การ 3(2-2-5) 
 Organizational  Behavior 
260-511  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Educational Administration  
 and Research 
260-512  การบริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)

 Educational Administration in Multicultural Society 
260-513  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)

 Comparative Educational Administration 
260-514 สารัตถะการศึกษา     3(2-2-5) 

  Essentials of Education 
*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง

และสอบมาแล้วไม่เกิน   2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

** กรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
หมายเหตุ :   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

260-515  กฎหมายการศึกษา 3(2-2-5)  
  Education Law 
260-516  สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 3(1-4-4) 

Seminar on Problems and Trends in Educational  
Administration 

260-517  วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
  Qualitative Research Methodology in Educational  
  Administration 
 260-518  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Administration Leadership 
 260-519  สถิติและวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

Statistics and  Educational  Administration  Research  Methodology 
 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
  260-521 การฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90) 
   Professional Internship in Educational Administration 
 



 วิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์      18/6  หน่วยกิต 
 260-622  สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

Minor thesis 
 260-623  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 

Thesis 
 

หมายเหตุ  กรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ต้องเรียนรายวิชาดังนี้ 
วิชาเสริมพื้นฐาน  3  หน่วยกิต 

260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*     3(2-2-5) 
English for Educational Administrators 

วิชาบังคับ    15  หน่วยกิต 
 260-501  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
  Administration of school curriculum 

 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 
  Theories and Processes in Educational Administration 
 260-503 การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(2-2-5) 

School Administration and Professional Development 
 260-504 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
  Administration of Co-curriculum and Learner Development Activities 
 260-505 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Quality Assurance 
 

*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 
และสอบมาแล้วไม่เกิน   2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
หมายเหตุ :   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต  
260-510  พฤติกรรมองค์กร 3(2-2-5) 
 Organizational  Behavior 
260-511  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Educational Administration  
 and Research 

 260-514 สารัตถะการศึกษา  3(2-2-5) 
  Essentials of Education 



260-517  วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
  Qualitative Research Methodology in Educational Administration 
 260-518  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

   Educational Administration Leadership 
 260-519  สถิติและวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3(2-2-5) 

Statistics and  Educational  Administration   
Research  Methodology 

 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
  260-521 การฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90) 
   Professional Internship in Educational Administration 
 วิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์        18/6  หน่วยกิต 
 260-622  สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

Minor thesis 
 260-623  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 

Thesis 
      รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต 

7.1.4 แผนการศึกษา  
1)  แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ  ก  2** 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 
 260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*    3  หน่วยกิต 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา       3  หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือก         3  หน่วยกิต 
       รวม       6  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 
 260-501 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา    3  หน่วยกิต 
 260-503 การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  3  หน่วยกิต 

260-623  วิทยานิพนธ์        6  หน่วยกิต 
       รวม    12  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 

260-505  การประกันคุณภาพการศึกษา    3  หน่วยกิต 
260-504 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3  หน่วยกิต 
260-623 วิทยานิพนธ์        6  หน่วยกิต 

       รวม    12  หน่วยกิต 
 



 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2 
260-623 วิทยานิพนธ์        6  หน่วยกิต 

       รวม     6  หน่วยกิต 
      รวมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต 
 

*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
และสอบมาแล้วไม่เกิน   2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

** กรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
1. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 

 
2)  แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ข** 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 

 260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*    3  หน่วยกิต 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา       3  หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือก         6  หน่วยกิต 
       รวม       9  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 
 260-501 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา    3  หน่วยกิต 
 260-503 การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ  3  หน่วยกิต 

xxx-xxx   วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
       รวม    9  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 

260-505  การประกันคุณภาพการศึกษา    3  หน่วยกิต 
260-504 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3  หน่วยกิต 
xxx-xxx   วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
260-622 สารนิพนธ์      3  หน่วยกิต 

      รวม      12  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2 

260-622 สารนิพนธ์      3  หน่วยกิต 
xxx-xxx   วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 

       รวม     6  หน่วยกิต 
      รวมตลอดหลักสูตร          36  หน่วยกิต 



*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
และสอบมาแล้วไม่เกิน   2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

** กรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
1. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต แผนดังนี้ 
 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ  ก  2  (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ) 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 

 260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*    3  หน่วยกิต 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา       3  หน่วยกิต 
 260-519 สถิติและวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา**       3  หน่วยกิต 

260-514 สารัตถะการศึกษา**        3  หน่วยกิต 
       รวม       9  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 
 260-501 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา    3  หน่วยกิต 
 260-518  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา**    3  หน่วยกิต 

260-505  การประกันคุณภาพการศึกษา    3  หน่วยกิต 
260-517  วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา** 3  หน่วยกิต 
260-623 วิทยานิพนธ์      6  หน่วยกิต 

       รวม    18  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 

260-510  พฤติกรรมองค์การ**     3  หน่วยกิต 
260-504  การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน** 3  หน่วยกิต 
260-623 วิทยานิพนธ์      6  หน่วยกิต 

      รวม      12  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2 

260-623 วิทยานิพนธ์      6  หน่วยกิต 
260-511  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ   3  หน่วยกิต 
 การวิจัยทางการศึกษา**        
260-503  การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ**  3  หน่วยกิต 
260-521  การฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษา    3  หน่วยกิต 

       รวม     15  หน่วยกิต 
      รวมตลอดหลักสูตร           54  หน่วยกิต 



*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและ
สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน  ทั้ งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
** รายวิชาบังคับเลือก ส าหรับผู้เรียนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
 
 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ข  (ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ) 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 
 260-500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา*    3  หน่วยกิต 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา       3  หน่วยกิต 
 260-519 สถิติและวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา **       3  หน่วยกิต 

260-514 สารัตถะการศึกษา**        3  หน่วยกิต 
       รวม       9  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 
 260-501 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา    3  หนว่ยกิต 
 260-518  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา**    3  หน่วยกิต 

260-505  การประกันคุณภาพการศึกษา    3  หน่วยกิต 
260-517  วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา** 3  หน่วยกิต 

       รวม    12  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 

260-510  พฤติกรรมองค์การ**     3  หน่วยกิต 
260-504  การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3  หน่วยกิต 
260-622 สารนิพนธ์      3  หน่วยกิต 

      รวม      9  หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2 

260-622 สารนิพนธ์      3  หน่วยกิต 
260-511  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ   3  หน่วยกิต 
 การวิจัยทางการศึกษา**        
260-503  การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ**  3  หน่วยกิต 
260-521  การฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษา    3  หน่วยกิต 

       รวม     12  หน่วยกิต 
      รวมตลอดหลักสูตร          42  หน่วยกิต 
 



*  ไม่นับหน่วยกิต แต่ในกรณีที่มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและ
สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  ณ วันเข้าศึกษา ไม่ต้องเรียนหมวดเสริมพื้นฐาน  ทั้ งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
** รายวิชาบังคับเลือก ส าหรับผู้เรียนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ 
 

 7.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
260-500  ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Educational Administrators 
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์บทความทั่วไป บทความวิจัย

หรือเนื้อหาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านภาษารวมถึงการประยุกต์ใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ในสาขาการบริหารการศึกษา 

Reading for comprehension; analysis of general articles, research 
articles or educational contents related to educational administration; practices on listening, 
speaking, reading, and writing for developing language competency; language application for 
learning in the filed of educational administration 

 
หมวดวิชาบังคับ 

 260-501   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
  Administration of school curriculum 

       แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ แนวโน้มการบริหารหลักสูตร บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา   
ที่เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  Concepts, theories, strategies, trends of administration of curriculum; 
roles of administrators about school curriculum; School curriculum development; curriculum 
construction; curriculum  analysis;  implementation of school curriculum; curriculum 
evaluation; instruction and remedial teaching; measurement and evaluation; supervision 
management  for teacher development for effective instruction 
 
 260-502 ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

 Theories and Processes in Educational Administration 
  ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหาร และการประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม  การบริหารองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน กลยุทธ์ การ



น าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา การบริหาร
ความเสี่ยง การวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
  Theories, principles, processes, administrative functions and 
implementation in accordance with macro contexts and social backgrounds; management of 
organizations,  formulation of visions, policies, plans, strategies and implementation in 
accordance with school contexts and trends in educational administration; risk management; 
planning for increasing efficiency and effectiveness of school administration 
 

     260-503 การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(2-2-5) 
  School Administration and Professional Development 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หลักธรร
มาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสร้างความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพที่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 

  Laws and regulations related to education and school administrators; 
good governance principles; honesty, ethics and professional ethical conducts of school 
administrators; resource raising for education; system network management; research for 
professional development and professional administrators development with spirit and ideology; 
adherence to professional ethics; being good idols, having public mind and sacrifice to society 

 

 260-504 การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
  Administration of  Co-curriculum and Learner Development Activities 
  หลักการ ความส าคัญ วิธีการ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภาวะของผู้เรียน การบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
จัดการ การคิดเป็นและการท างานเป็นทีม 
  Concepts, importances, strategies and  roles of school administrators 
about  administration of co-curriculum activities;  student affairs;  student caring and support 
operation systems that support  discipline, virtue, morality and maturity of students. Management 
of co-curriculum activities support learning, and talent development, life-skills development 
including management-skills, thinking and teamwork 

 



 260-505   การประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Quality Assurance 

  การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา อัน
ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  An analysis of internal and external quality assurance systems of an 
educational institution consisting of quality development, quality audit and quality 
assessment; monitoring of an educational quality assurance; practices on writing a self-
assessment report of educational institution and using the assessment results to continually 
develop an educational quality 

 
 หมวดวิชาเลือก 
 260-510 พฤติกรรมองค์การ 3(2-2-5)    
  Organizational  Behavior  

  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และงานวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
ธรรมชาติของมนุษย์  ทฤษฎีบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมองค์การในสังคมพหุวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในองค์การ  การจูงใจ  การสื่อสาร  การตัดสินใจ  อ านาจและอิทธิพลในองค์การ  
การเมืองในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง  การสร้างปฏิสัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และ
การพัฒนาเพ่ือนร่วมงานเพ่ือประสิทธิผลในการท างาน 

Analysis of case studies and research on human behaviors in organization; 
human nature; behavioural theories; organizational theories; organizational cultures; seminars 
on organizational behavior in multicultural society; behavioral changes in organization; 
motivation; communication; decision making; power and influence in organization; 
organizational politics; conflict management; building interactions, human relations and 
colleagues development for effective performance 
 

260-511  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Information Technology for Educational Administration  
and Research  
ศึกษาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใช้งานทางการบริหารการศึกษา    

และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 



Studying information and communication systems for the use in educational 
administration; applying innovations and information technologies for admistration and learning; 
practicing computer skills for quantitative data analyses and information skills for educational 
research 
 

260-512 การบริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Educational Administration in Multicultural Society 
 ปรัชญาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิและความเท่าเทียมในโอกาส

ทางการศึกษาของบุคคล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม บทบาทและภารกิจขององค์การท้องถิ่นต่อการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม รูปแบบของ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม การสัมมนาการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Philosophy of educational management in multicultural society; right 
and equity in educational opportunities of individuals; participations of stakeholders in 
organizing educational activities for life and social development; roles and tasks of local 
organizations towards educational management in multicultural society; models of effective 
administration in multicultural society; a comparative study of educational management in 
multicultural society in different countries;  problems and obstacles of educational 
management in multicultural society; seminars in  management  of  educational  
development  in  multicultural  society 

 
260-513  การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative Educational Administration 
 การวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย แนวโน้ม ระบบการบริหารการศึกษา การปฏิรูป

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศท่ีมีความโดดเด่น ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
Analysis of philosophy, policies, trends, systems of educational 

administration, education reform, quality assurance of outstanding countries in comparison 
with Thailand   
 
 260-514 สารัตถะการศึกษา 3(2-2-5) 
  Essentials of Education 

  การวิเคราะห์สาระส าคัญของศาสตร์ทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์
การศึกษากับศาสตร์สาขาอ่ืน ได้แก่ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรม



และเทคโนโลยีการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมกับการศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (ศาสนา วัฒนธรรม) กับการศึกษา และสภาวะการศึกษาไทย ปัญหา 
และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาไทยเพ่ือความเป็นเลิศ 
                  Analysis of essential education aspects, relations between education 
aspects and other fields, such as educational philosophies, concepts, and theories; 
educational psychology; educational innovation and technology; ethics and morals in 
education; Thailand’s education history and current systems; economic, political, and social 
(religious and cultural) contexts in education; and the educational situations, issues, and 
administrative suggestions for Thai educational excellence 

260-515  กฎหมายการศึกษา 3(2-2-5)   
 Education Law 

 การวิเคราะห์สาระส าคัญของกฎหมายการศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร สัมมนาสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน ากฎหมายทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  
  Analysis of key aspects of education laws such as national education 
act, the act of bureaucratic practice of the Ministry of Education, teachers and educational 
personnel council act, regulations of the Teacher Council of Thailand on professional 
standards and ethical conducts of adminstrators; seminars on problems, obstacles and 
suggestions in implementing education law for educational practices in accordance with 
contexts of multicultural society  

 
260-516 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา 3(1-4-4) 

 Seminar on Problems and Trends in Educational Administration  
 วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาที่สัมพันธ์กับระบบการจัด

การศึกษาและระบบสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
Analysis of problems and trends of educational administration related 

to educational system management and changing social system for effective educational 
development of the country  

 
 
 

 



260-517 วิทยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา    3(2-2-5) 
 Qualitative Research Methodology in Educational Administration 

  ปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ระเบียบวิธีวิจัย วิธีวจิัยเชิงผสมผสาน การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางด้านการบริหารการศึกษา การฝึกปฏิบัติการวิจัย 

Philosophy of qualitative research; principles and concepts of 
qualitative research; research methodology, mixed methods research; qualitative research 
design; data collection; data analysis and data interpretation; writing a research report; 
researcher’s codes of conduct; a study of an example of qualitative research in educational 
administration; practices in conducting qualitative research 

 

 260-518 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Administration Leadership 

   ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า แบบภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น า 
ภาวะผู้น าในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
  Knowledge and understanding about leadership theory; leadership 
styles and leader behaviors, leadership in a multicultural society; change agent under the 
changing global and social circumstances; instructional leadership;  academic affairs 
administration for quality and excellence; resources and environment management to 
promote learning management and knowledge management about school administration  

 
260-519   สถิติและวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)  

 Statistics and Educational Administration Research Methodology 
 ความหมาย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณค่าสถิติ การแปลความหมาย
ค่าสถิติจากผลลัพธ์ของโปรแกรมส าเร็จรูป การน าเสนอและอธบิายผลการวิเคราะห์ใหส้อดรับกับงานวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

  Definitions, processes and research methodology in educational 
administration; knowledge about descriptive and inferential statistics; use of statistics 
appropriate to research in educational administration; practices  in using statistical software 



package to compute statistics; translation of statistics from print-out by statistical software 
package ; presentation and explanation results in accordance with the research studies 

 
 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 260-521 การฝึกวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(90) 
  Professional Internship in Educational Administration  
  การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหาร ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน

สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในหน่วยฝึกและการนิเทศจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย  โดยการศึกษาเกี่ยวกับภารกิจการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วยการจัดโครงสร้างองค์การ ส านักงาน การ
บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและองค์คณะบุคคล การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทั่วไป การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น และการส่งเสริม
วินัย เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

  Professional development in educational administration by learning 
from direct experiences in schools and educational bureau under supervision of trainers in 
training offices and course lecturers/professors or persons that the program committee 
assigned. The study on school and educational bureau mission consisted of organizational 
structure; management in financial administration, materials and buildings, personnel and 
committee, academic affair, general administration; building up relationship between school 
and community; and enhancing discipline to build up unity 

 
260-622 สารนิพนธ ์ 6(0-18-0) 

 Minor Thesis 
 พัฒนาโครงร่างการวิจัยและท าวิจัยเป็นรายบุคคลในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Development of research proposal and conduct a research on educational 
administration in his/her interests individually under guidance  and  supervision of the advisor 
 

260-623 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 พัฒนาโครงการวิจัยและท าวิจัยเป็นรายบุคคล ตลอดจนเสนอผลงานวิจัยทางการ

บริหารการศึกษาในหัวข้อเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจและมีความรู้ลุ่มลึก ภายใต้ค าแนะน าของคณะอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 



  Development of research proposal and conduct it individually as 
well as present a research study on educational administration in his/her interests or based 
on deep  knowledge in the field  under  guidance  and  supervision of  the advisors  
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