หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชือภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
: Master of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรมี 2 แผน ได้แก่ (1) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมี การท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
และ (2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องจัดทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต การจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก
21
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต

4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงือ่ นไขของแต่ละวิชา
3.2 หลักสูตร แผน ข
3.2.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก
27
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
4. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามเงือ่ นไขของแต่ละวิชา
3.3 รหัสรายวิชา
3.3.1 รหัสวิชา ในหลักสูตรประกอบด้วยเลข 7 หลัก ซึ่งแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
8013XXX
หมายถึง
วิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
8013XXX
หมายถึง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
8013XXX
หมายถึง
หมวดวิชา มีดังนี้
0
1
2
3
4
5
8013XXX
3.3.2

หมายถึง
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมายถึง
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมายถึง
หมวดวิชาเอก วิชาเอกบังคับ
หมายถึง
หมวดวิชาเอก วิชาเอกเลือก
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายถึง
หมวดวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
หมายถึง
ลาดับรายวิชา
ความหมายของตัวเลขหน่วยกิต
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยาย
ตัวเลขตัวที่ 2 ในวงเล็บ หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
ตัวเลขตัวที่ 3 ในวงเล็บ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
3.4 รายวิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเพื้นฐาน หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ดังนี้

3.4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่นามาคิด
ระดับคะแนนเฉลี่ย การวัดผลใช้สัญลักษณ์ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) ผู้ที่ต้องเรียนในหมวดนี้ ได้แก่
1) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
8013001 ปรัชญาพื้นฐานและระบบการศึกษาไทย
3(3-0-6)
8013002 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
2) ผู้ที่สอบไม่ผ่านความรู้ ความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คือ
8013003 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
8013004 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
3.4.2 หมวดวิชาพื้นฐาน
นัก ศึก ษาทุ ก คนต้อ งเรียนจ านวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิ ต ส าหรับ แผน ก แบบ ก 2
กาหนดให้เรียนรายวิชา 8013101 และ 8013102 สาหรับแผน ข กาหนดให้เรียนรายวิชา 8013101 และ
8013103 ดังนี้
8013101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
8013102 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
8013103
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
3.4.3 หมวดวิชาเอก
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา ซึ่งจาแนกเป็น วิชาเอกบังคับ และ วิชาเอกเลือก ดังนี้
1) วิชาเอกบังคับ เป็นรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพโดยนักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ทุกคนต้องเรียนรายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้
8013201 การพัฒนาวิชาชีพ
3(3-0-6)
8013202 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้นาทางวิชาการ 3(3-0-6)
8013203 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
3(3-0-6)
8013204 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
8013205 หลักสูตร การสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
8013206 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
3(0-0-90)
2) วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต แผน ข
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดรายวิชาให้เรียนจากรายวิชาดังนี้
8013301 การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
8013302 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)

8013303 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
8013304 การบริหารการอุดมศึกษา
3(3-0-6)
8013305 การบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3-0-6)
8013306 การบริหารการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
8013307 การนิเทศภายในสถานศึกษา
3(3-0-6)
8013308 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
8013309 การบริหารการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
8013310 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
3.4.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดรายวิชาให้เรียน
จากรายวิชาดังนี้
8013401
8013402
8013403
8013404
8013405
8013406
8013407
8013408

เศรษฐศาสตร์การศึกษา
สถาบันการศึกษากับชุมชน
ท้องถิ่นศึกษา
การจัดการความขัดแย้งและความเครียด
การบริหารจัดการโครงการทางการศึกษา
เอกัตศึกษา
นวัตกรรมและการจัดการความรู้
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา

3.4.5 หมวดวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จาแนกตามแผนการศึกษาของนักศึกษา

ดังนี้
3.4.5.1 วิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาในหมวดวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต เป็น
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 เท่านั้น
8013501 วิทยานิพนธ์
12(0-0-540)
3.4.5.2 การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหมวดการค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบได้ 6 หน่วย
กิต เป็นแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา แผน ข เท่านั้น
8013502 การค้นคว้าอิสระ

6(0-0-270)

3.5 แผนการจัดการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอนหลักสูตร แผน ก (2)
ปีที่ ภาคเรียนที่ รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
1
1
8013101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3
8013201 การพัฒนาวิชาชีพ
3
8013202 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้นาทาง
3
วิชาการ
3
80133xx (วิชาเอกเลือก)
รวม
2

8013102
8013203
8013204
8013205

สถิติเพือ่ การวิจัยทางการศึกษา
การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและกิจการนักเรียน
หลักสูตร การสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

12 หน่วยกิต
3

รวม

3 หน่วยกิต
3
6

รวม

9 หน่วยกิต
6

รวม

6 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน 80134xx (วิชาเลือกเสรี)
2

1

2

8013206 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
8013501 วิทยานิพนธ์
8013501 วิทยานิพนธ์

รวมตลอดหลักสูตร

12 หน่วยกิต
3
3
3
3

42 หน่วยกิต

แผนการเรียนการสอนหลักสูตร แผน ข
ปีที่ ภาคเรียนที่ รายวิชา
1
1
8013101
8013201
8013202
วิชาการ
80133xx
2

จานวนหน่วยกิต
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3
การพัฒนาวิชาชีพ
3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้นาทาง
3
3
(วิชาเอกเลือก)

รวม
8013103 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการ บริหาร
การศึกษา
8013203 การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
8013204 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและกิจการนักเรียน
8013205 หลักสูตร การสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา

12 หน่วยกิต
3
3
3
3

รวม

12 หน่วยกิต
3
3

รวม

6 หน่วยกิต
3
3

รวม

6 หน่วยกิต
6

รวม

6 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน 80133xx (วิชาเอกเลือก)
80134xx (วิชาเลือกเสรี)
2

1

2

8013206 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
80133xx (วิชาเอกเลือก)
8013502 การค้นคว้าอิสระ

รวมตลอดหลักสูตร

42 หน่วยกิต

