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หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
ชื่อปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําหรับผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เนนวิจัย)
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดานการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ หรือบริหารธุรกิจจากสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีประสบการณในการบริหารการศึกษาหรือองคการอื่นๆ ไมนอยกวา 5 ป
3. คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
สําหรับผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันทั้งในและตางประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ จะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป
ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตนและ
ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห
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ระยะเวลาการศึกษา
ผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ใหศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
หลักสูตร

ทั้งนี้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน

การลงทะเบียนเรียน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา สวนภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การประเมินผลรายวิชาใชสัญลักษณ A B+ B C+ C D+ D และ F สวนวิทยานิพนธใชดีมาก ดี ผาน และ ตก ผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเปน
วารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพรในระดับนานาชาติ
หลักสูตรแบบ 1 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ
คณาจารยในหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ตําแหนง
ที่
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
1.
รศ.
นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ*
Mr. Pruet Siribanpitak

2.

ผศ.

นางชญาพิมพ อุสาโห
Mrs. Chayapim Usaho

3.

ผศ.

นางปองสิน วิเศษศิริ*
Mrs. Pongsin Viseshsiri

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.บ.
ค.ม.
Ph.D.

วิทยาศาสตรทั่วไปและคณิตศาสตร

ค.บ.
ค.ม.
ค.ด.
น.บ.
MSA.
MA.
Ed.S
Ph. D.

บริหารการศึกษา
Development Education and
Economics of Education
ธุรกิจศึกษา
บริหารการศึกษา
พัฒนศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
Administration
Educational Administration
And Supervision
Educational Administration
And Supervision
Educational Administration
And Supervision

จากสถาบัน

ป

จุฬาฯ
จุฬาฯ
University of Pittsburgh

2517
2522
2527

จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
Andrews University
Andrews University

2527
2535
2540
2523
2532
2533

Andrews University

2535

Andrews University

2536
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ที่
4.

5.

6

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อ.
นางสาวนันทรัตน เจริญกุล*
Miss Nuntarat Charoenkul

อ.

อ.

นายปยพงษ

สุเมตติกุล

คุณวุฒิ
อ.บ.

สาขาวิชา

จากสถาบัน

สาขาวิชาภาษาตะวันตก

จุฬาฯ

2539

M.A.,
Ph.D.

European Studies
Education Policy

2541
2546

B.B.A

Rutgers University
University of Newcastle
upon Tyne
Baylor University
Baylor University

2541

Baylor University
เกษตรศาสตร
นิดา
จุฬาฯ

2546
2535
2541
2550

(เกียรตินิยม)

Mr. Piyapong Sumettikoon

M.B.A

นางสาววลัยพร ศิริภิรมย
Miss Walaiporn Siripirom

Ed.D
ศ.บ.
พ.ม.
ค.ด.

Business Administration
(Marketing and Management)
Business Administration
(Entrepreneurship)
Educational Administration
รัฐศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บริหารการศึกษา

2550
6
27
33

2551
8
23
31

ปการศึกษา
2552
2553
10
10
29
28
39
38
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* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นิสิตใหม
นิสิตเกา
รวม
จํานวนนิสิต
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

ป

11

4

2554
10
34
44

รวม
44
141
185

6

33

2537

4

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
โครงสรางหลักสูตร

60 หนวยกิต
60 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

แบบ 1.1
60
60

แบบ 2.1
60
24
4
15
5
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ 1. ผูเขาศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาไมตรงกับสาขาวิชาจะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานความรูทางดานบริหารการศึกษา
เพิ่ม อีก 6 หนวยกิต โดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูทางการศึกษา ใหลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานอีก 2 หนวยกิต โดยไมนับหนวยกิต
กอนจบการศึกษา ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. กรณีสอบ Great – R ไมผาน ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมวิชา 2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1
จํานวน 2 หนวยกิต โดยไมนับหนวยกิต กอนจบการศึกษา
รายวิชา
รายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อการปรับพื้นฐานความรูใหนิสิตสําหรับนิสิตที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางดานบริหารการศึกษา ใหลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิต 2 วิชา และประเมินผลเปน S/U ยกเวนนิสิตที่
มีหลักฐานมาแสดงวา ไดเคยเรียนรายวิชาเหลานี้มาแลว สามารถขอยกเวนรายวิชาเหลานี้ได
2747730
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)

Principle and Management of Educational Administration
2747732

การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
Administration of Academic Affairs and Educational Quality

3(3-0-9)

สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูทางการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
2746501

การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

รายวิชาบังคับรวม 4 หนวยกิต
2746803*
การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2(2-0-6)

Critical Analysis in Educational and Sustainable Development
2756636*

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2

Educational Research Methodology II

2(2-0-6)
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รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต
2747861*
การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรทางการศึกษา

3(3-0-9)

Educational Policy and Strategic Plan Development
2747862*

ทฤษฎีองคการและการวิเคราะหระบบองคการทางการศึกษา

3(3-0-9)

Organization Theory and System Analysis in Education
2747864*

การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ

3(3-0-9)

Research and Development in Educational Administration for National Development
2747865*

ภาวะผูน ําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

3(3-0-9)

Leadership and Change Management in Education
2747857

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Educational Administration
2747894

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

S/U

Doctoral Dissertation Seminar
หมายเหตุ

วิชา 2747894 ใหลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา จนกวาจะจบการศึกษา
* รายวิชาเปดใหม

รายวิชาเลือก 5 หนวยกิต
นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับแนวทางการศึกษาที่ตนเองมุงเนน และสอดคลองกับหัวขอ
วิทยานิพนธที่นิสิตทําการวิจัย ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาดังกลาวอาจเปน
รายวิชาที่เปดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2747805
ปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย
3(3-0-9)

Current Issues and Trends in Thai Educational System
2747847

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

3(3-0-9)

Comparative Educational Administration
2747852
2747866*
2747867*

เอกัตศึกษา
Individual Study
เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา
Selected Topics in Educational Administration
ประสบการณวิชาชีพทางบริหารการศึกษา

2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(1-4-7)

Professional Experience in Educational Administration
2747868*
2747869*

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
Information Technology and Innovation in Education Administration
การบริหารจัดการความรูในองคการและชุมชน
3(3-0-9)

Knowledge Management in Organization and Community
2747870*

การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหารทางการศึกษา

3(3-0-9)

Development of Behavior, Morals and Ethics for Educational Administrators
2747871*

การวิเคราะหและพัฒนากฎหมายทางการศึกษา

3(3-0-9)
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Analysis and Development of Educational Law
การสอบวัดคุณสมบัติ
2747897

S/U

การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination
วิทยานิพนธ
2747826*

วิทยานิพนธ

36 หนวยกิต

Dissertation
2747829*

วิทยานิพนธ

60 หนวยกิต

Dissertation
แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2747829
วิทยานิพนธ
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
10
-(S/U)
10
10
-(S/U)
10
10
-(S/U)
10
10
-(S/U)
10
10
-(S/U)
10

10
-(S/U)
10
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แบบ 2.1
แผนการเรียนแบบ 2.1 สําหรับผูที่จบตรงสาขาวิชา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2756636
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2
2747861
การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรทางการศึกษา
2747862
ทฤษฎีองคการและการวิเคราะหระบบองคการทางการศึกษา
2746803
การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
xxxxxxx
วิชาเลือก
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2747864
การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ
2747865
ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2747857
สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
xxxxxxx
วิชาเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2747826
วิทยานิพนธ
2747897
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม

หนวยกิต
2
3
3
2
- (S/U)
2
12

3
3
3
- (S/U)
3
12
- (S/U)
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2747826
วิทยานิพนธ
2747897
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม

- (S/U)
10
10

ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2747826
วิทยานิพนธ
รวม

- (S/U)
10
10

ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2747894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2747826
วิทยานิพนธ
รวม

- (S/U)
7
7
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คําอธิบายรายวิชา
2746501

การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT
ED SUS SOC DEV
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความ
จําเปนของการเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู พลังขับเคลื่อนสังคม
ฐานความรู และกลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social change in the future and development crises; necessities in
the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge – based
societies; drives for knowledge – based societies and education strategies for promotion of knowledge – based
societies and sustainable development; education for the community development and management of
development projects and activities.
2746803*

การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-8)
CRITICAL ANALYSIS IN EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CRI ANA ED SUS DEV
รูป แบบการคิด เทคนิ คการคิด วิ เคราะห เชิ งวิพ ากษ เกี่ ยวกั บประเด็ นวิ กฤตดา นการศึก ษา
การวิเ คราะหก ารศึ ก ษาเชิงวิ พากษ เกี่ย วกับ ประเด็น วิ กฤตดา นการพัฒ นา กรอบแนวคิด การพั ฒนาที่ยั่ งยืน กลยุ ทธ ก ารจั ด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education;
critical analysis of critical issues in development ; frameworks of sustainable development; education strategies
for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for
sustainable development.

2747730*

หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
PRINCIPLE AND MANAGEMENT PROCESS OF EDUCATIONAL
ADMINISTRATION
PRIN MGT PRO ED AD
หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา กระบวนการ และทักษะการบริหาร ทฤษฎี
องคการ ภาวะผูนําการศึกษากับวิสัยทัศนในการบริหารจัดการการศึกษา แนวโนมการบริหารการศึกษายุคใหม

Principles and theories in educational administration. process and skills in
administration, institutional theories, educational leadership and visions in educational administration,
current and future trends in educational administration.
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2747732*

การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-9)
ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND QUALITY
ASSURANCE IN EDUCATION
ACD AFF ADMIN
ความสําคัญของงานวิชาการ ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการประกัน
คุณภาพการศึกษา

Importance of academic affairs administration, curriculum development, teaching
and learning, evaluation and assessment, education standards and roles of administrators in quality assurance.
2747805

ปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย
3(3-0-9)
CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THAI EDUCATIONAL SYSTEM
CUR IS TRD ED SYS
ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การปรับปรุงความเคลื่อนไหว แนวโนม และความคิดใหม
ในปจจุบันที่เกี่ยวของและมีผลตอการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน

A study of change, development, trends and current innovative ideas affecting the
administration of formal and non – formal education in Thailand.
2747826*

วิทยานิพนธ

36 หนวยกิต

Dissertation
2747829*

วิทยานิพนธ

60 หนวยกิต

Dissertation
หมายเหตุ

วิชา 2747829 วิทยานิพนธ เปดสําหรับนิสิตดุษฏีบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (เนนวิจัย)
2747847

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
COMPARATIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION
COMPARATIVE ED AD
การเปรียบเที ยบระบบบริหารการศึ กษาของประเทศตา งๆ โดยเนนการวิเ คราะห โครงสรา ง
นโยบาย กลยุทธ และพฤติกรรมการบริหารในระดับนโยบายทางการศึกษา

A comparative study of system of educational administration in various countries
with emphasis on analysis of administrative structures, policies, strategies and administrative behaviors
especially at the policy level.
2747852

เอกัตศึกษา
2 (2-0-6)
INDIVIDUAL STUDY
INDIVIDUAL STUDY
การศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใตการแนะนําของอาจารย

Interested topics studied under the supervision of instructor.
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2747857

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
DOCTORAL SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
DOCTORAL SEM ED AD
การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

Doctoral seminar in concepts, theories, research and problems in educational administration.
2747861*

การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรทางการศึกษา
3(3-0-9)
EDUCATIONAL POLICY AND STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT
ED POL STG PL DEV
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การในการพั ฒ นานโยบาย กระบวนการพั ฒ นานโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร การวิเคราะหนโยบาย การใชนโยบายเพื่อควบคุมโครงสรางการบริหารการศึกษา ปรัชญา และหลักการทางการ
ศึกษา กับการกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาตร แบบจําลองในการสรางและพัฒนานโยบายทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต

Development of public policy in education and its implication in educational
administrative structure, an examination of existing educational policy and strategy process, an analysis of
educational policies, models and strategies will be a primary concern of the course in order to obtain
appropriate educational policy formation.
2747862*

ทฤษฎีองคการและการวิเคราะหระบบองคการทางการศึกษา
3(3-0-9)
ORGANIZATION THEORY AND SYSTEM ANALYSIS IN EDUCATION
OR THEO SYS ANL ED
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฎีองคการ การวิเคราะหระบบองคการทางการศึกษา โดยเนน
การศึกษา สัมมนา ผลการวิจั ยที่เกี่ยวของกับ การนําทฤษฎีองคการไปใชในการวิเคราะหและบริหารองคการทางการศึกษา

A study of the development of organization theories and organization system analysis
analysis in education, with emphasis on study, seminar and research findings related to the application of
organization theories in educational administration and the analysis of education organization.
2747864*

การวิจัยและการพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
3(3-0-9)
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
FOR NATIONAL DEVELOPMENT
RES DE ED AD NT DE
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา วิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะหงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
การนําผลการวิจัยไปใช แนวทางการพัฒนาศาสตรทางบริหารการศึกษา โดยใชผลการวิจัย

A study of concept and theories related to research in educational administration :
principles and methodology of research in educational administration, report writing, analysis of research in
educational administration, application of research results, guidelines for the development of educational
administration through the use of research findings.
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2747865*

ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3(3-0-9)
LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATION
LEADER CHGE MGT ED
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง กลยุทธการบริหารเพื่อสงเสริมการพัฒนาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการทางการศึกษา

A study of theories and concepts of leadership, types of organization change and
change process in educational organizations, risk management, administrative strategies for promoting the
development of transformational leadership befitting the environment of educational organizations.
2747866*

เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
SELECTED TOPICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
SELECTED TOP ED AD
การอภิ ปรายเชิ งวิ เคราะห เกี่ ยวกั บป ญหาทางการบริห ารการศึก ษาไทย เน นการวิเ คราะหถึ ง
สาเหตุ ที่มา หรือองคประกอบดานการเมืองและดานอื่นที่มีผลกระทบตอการบริหาร นโยบายการศึกษาดานตาง ๆ

Graduate seminar in selected topics in educational administration, to be announced each
semester by the department.
2747867*

ประสบการณวิชาชีพทางบริหารการศึกษา
3(1-4-7)
PROFESSIONAL EXPERIENCE IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
PROF EXP ED AD
การสั งเกตและวิ เคราะห ก ระบวนการบริ หาร โดยวิ ธีก ารมี สว นร วมในกิจ กรรมการบริ ห าร
องค ก าร เพื่ อให เ กิ ดความเข า ใจกระบวนการบริ ห าร ทั้ งในแงข องทฤษฎีแ ละการปฏิ บั ติ การสัมมนาเกี่ ย วกับ ความรู และ
ประสบการณที่ไดรับจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหาร

Provision of expanded opportunities for observation and analysis of administrative
process through participation in administrative activities leading to greater depth of insight in both theories
and experiences derived from participation in administrative process.
2747868*

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION IN EDUCATION ADMINISTRATION
IT INNOVA ED AD
หลักการ แนวคิด และเทคนิคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริ หารการศึกษา การ
ออกแบบ เลือกใชและบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

Principle, concept and techniques in the application of information technology in
education administration, the design, selection and management of technology and innovation in education
for the operation and continuous improvement.
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2747869*

การบริหารจัดการความรูในองคการและชุมชน
3(3-0-9)
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION AND COMMUNITY
KM OR COMMUNITY
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู ลักษณะและประเภทของความรู การบริหารจัดการ
ความรูในองคการทางการศึกษา ระบบการจัดการความรู ปจจัยสงเสริม และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจัดการความรูและแนว
ทางแกไข เพื่อการพัฒนาองคการและชุมชน

Concept, theories and process of knowledge management, characteristics and types
of knowledge, knowledge management in education organization, knowledge management system, supporting
factor as well as problems and obstacles to knowledge management, and possible solutions for organization
and community improvement.
2747870*

การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)
DEVELOPMENT OF BEHAVIOR , MORALS AND ETHICS FOR
EDUCATIONAL ADMINISTRATORS
DE BH MORAL ETHICS
ศึก ษาแนวคิ ดเชิงปรั ชญา และจริ ยธรรมที่ มีอิ ท ธิพ ลต อการศึก ษาไทย วิ เคราะห ปรั ชญาด า น
คุณ ธรรม จริ ยธรรม ที่ ผูบ ริ หารสามารถนํ ามาประยุ กต ใ ชใ นการบริห ารการศึก ษา จรรยาบรรณวิ ชาชี พ สํ าหรั บนั ก บริ ห าร
การศึกษา วิเคราะหสภาพ แวดลอมดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักบริหารการศึกษา

A study of philosophical and ethical concept influencing Thai education. Analysis
of ethical and moral philosophies which could be applied in educational administration, professional ethics
for educational administrators, analysis of environment affecting behavior and the development of ethical
behavior of education administrators.
2747871*

การวิเคราะห และพัฒนากฎหมายการศึกษา
3(3-0-9)
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LAW
ANALYSIS DE ED LAW
ศึกษาวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ปญหาในการใชและแนวทางการพัฒนากฎหมายดังกลาวในองคกรทางการศึกษา
และแนวทางแกไข

An analytical study of the Constitution Law, National Education Act and other
regulations related to educational administration, problems and solutions in the governance of educational
organizations in accordance with the laws.
2747894

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR
DOCTORAL DISST SEM

S/U
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2756636*

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2
2(2-0-6)
EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY II
ED RES METHOD II
ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบ
ผสมเพื่ อพั ฒ นาการศึ กษา การวิ จัย เอกสาร การจั ด การ การประเมิน และการใช ประโยชนงานวิ จั ย การเผยแพร งานวิจั ย สู
ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research,
and mixed method research for educational development; documentary research; research management,
evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.
2747897

การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination
การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537
1. โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1
- ไมมี แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะ
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

77 หนวยกิต
29 หนวยกิต
6 หนวยกิต
15 หนวยกิต
8 หนวยกิต
48 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537
2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
ไมมี

หลักสูตรปรับปรุง
1. โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
- รายวิชาบังคับรวม
- รายวิชาบังคับเฉพาะ
- รายวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

60 หนวยกิต
- หนวยกิต
60 หนวยกิต
60 หนวยกิต
24 หนวยกิต
4 หนวยกิต
15 หนวยกิต
5 หนวยกิต
36 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
2747730 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา

3(3-0-9)

2747732 การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

3(3-0-9)
2(2-0-6)

3. รายวิชาบังคับรวม 6 หนวยกิต
3. รายวิชาบังคับรวม 4 หนวยกิต
2726792 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการศึกษาในอนาคต 2(2-0-6)
2746801 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ
2(2-0-6) 2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2-0-6)
2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 2
2(2-0-6) 2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2(2-0-6)
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4. รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หนวยกิต
2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา

4. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต
3(3-0-9) 2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747802 ทฤษฎีองคการและการประยุกตทางการศึกษา

3(3-0-9) 2747862* ทฤษฎีองคการและการวิเคราะหระบบองคการทาง
การศึกษา
3(3-0-9)
2747867 ประสบการณวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(1-4-7)
2747803 การวิเคราะหรูปแบบปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา
3(3-0-9) 2747865* ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)
2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747864* การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
3(3-0-9)
2747858 การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา
3(1-4-7) 2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)
5. รายวิชาเลือก 5 หนวยกิต
5. รายวิชาเลือก 5 หนวยกิต
2747805 ปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)
2747806 สัมมนาการจัดการศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบท 3(3-0-9) 2747805 ปญหาปจจุบันและแนวโนมในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)
2747807 การวิเคราะหองคการทางการศึกษา
3(3-0-9)
2747842 การวิเคราะหรูปแบบการวางแผนการศึกษา
3(3-0-9)
2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
2747852 เอกัตศึกษา
3(3-0-9)
2747854 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)
2747858 ประสบการณวิชาชีพทางบริหารการศึกษา
3(1-4-7)
2747808 การพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)
2747809 บทบาทการบริหารองคการทางการศึกษา
3(3-0-9)
2747840 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองคการ
ทางการศึกษา
3(3-0-9)
2747841 พฤติกรรมองคการทางการศึกษา
3(3-0-9)
2747848 การวางแผนกําลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
6. วิทยานิพนธ
2747828
วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
2747852 เอกัตศึกษา
2(2-0-6)
2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
2747867* ประสบการณวิชาชีพทางบริหารการศึกษา)
3(1-4-7)
2747868* เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
2747869* การบริหารจัดการความรูในองคการและชุมชน
3(3-0-9)
2747870* การพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหาร
การศึกษา
3(3-0-9)
2747871* การวิเคราะหและพัฒนากฎหมายทางการศึกษา
2(2-0-6)

6. วิทยานิพนธ
2747826* วิทยานิพนธ (แบบ 2.1 )
2747829* วิทยานิพนธ (แบบ 1.1)

36 หนวยกิต
60 หนวยกิต

แนวทางและเปาหมายการนํา E – learning มาเสริมการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู Blackboard ใน
สัดสวน 20 -30% ตอวิชา
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยใช CU – CQA
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบ บริหาร
จัดการ โดยเปนผูกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อประเมินตนเองตามปจจัยคุณภาพ CU – CQA และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน : จัดทําแผนดําเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง
2. ดานบุคลากร : กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและวิจัย
3. ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ : มีการประเมินความตองการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูใหสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมทุกปการศึกษา เพื่อใหการแนะนําและใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของสาขาวิชา จัดหาคณาจารยเพื่อการคุมวิทยานิพนธแกนิสิตอยางเพียงพอและเหมาะสม จัดใหมีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทางดานบริหารการศึกษา หรือที่เกี่ยวของ จัดใหมีการประชาสัมพันธงานประชุมทางวิชาการที่นาสนใจใหนิสิตได
รับทราบและมีคณาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาแกนิสิต
จัดใหมีหองทํางานกลุมของนิสิต และคณะกรรมการนิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว และสํารวจความตองการบุคลากรดานการ
บริหารศึกษา จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การพัฒนาหลักสูตร
1. ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
1) จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
2) รอยละของนิสิตที่ไดงานทํากอนสําเร็จการศึกษา
3) รอยละของนิสิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาไมเกิน 3 เดือน
4) ความพึงพอใจของบัณฑิต
5) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6) ผลการประเมินตนเองของอาจารยผสู อนในหลักสูตร
7) จํานวนตํารา งานวิจัยและเอกสารเผยแพรทางวิชาการอื่นๆ ของอาจารยในหลักสูตร
8) สัดสวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
2. กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป
ü

กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2557

